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

Титульний аркуш
30.04.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 30/04-1
вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
Голова
правлiння
(посада)

Кулик Вiктор Миколайович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік
1. Повне найменування
емітента

2. Організаційно-правова
форма емітента

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи.

I. Загальні відомості

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД
КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ"
Публiчне акцiонерне товариство
00222261

4. Місцезнаходження
емітента

82400 Львiвська область . м.Стрий Промислова,4,

6. Адреса електронної
пошти

yurist@kpostpyi.lviv.ua

8.
Найменування,
ідентифікаційний
код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених
надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка здійснює діяльність з
оприлюднення

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

5. Міжміський код, телефон
03245 5-80-49 03245 5-80-49
та факс емітента
7.
Дата
та
рішення
наглядової ради емітента,
яким затверджено річну
інформацію, або дата та
Рішення наглядової ради емітента
рішення загальних зборів
Рiшення Наглядової ради від 30.04.2020
акціонерів,
яким
затверджено
річну
інформацію емітента (за
наявності)

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку (у разі здійснення
оприлюднення).
9. Найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка здійснює подання
звітності та/або
адміністративних даних до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку (у разі,
якщо емітент не подає
Інформацію до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію
розміщено на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

www.kpo.com.ua
(URL-адреса

сторінки)

30.04.2020
(дата)

Зміст
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента.
7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції щодо емітента.
9. Опис бізнесу.

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):
1) інформація про органи управління;

2) інформація про посадових осіб емітента;

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення;

X
X
X
X
X
X

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
11. Звіт керівництва (звіт про управління):

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
2) інформація про розвиток емітента;

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і
доходів або витрат емітента:

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються
операції хеджування;
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності
та/або ризику грошових потоків;
4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги;
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);
інформація про наглядову раду;

інформація про виконавчий орган;

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента;

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
повноваження посадових осіб емітента.

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка,
кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

X
X
X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а
також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента;
2) інформація про облігації емітента;

X
X
X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)
такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу такого емітента.

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження
таких цінних паперів.

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. 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;

X
X
X
X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

X

29. Річна фінансова звітність.

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

X
X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками)
такого емітента, яка наявна в емітента.

X

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

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

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

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

38. 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.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5
вiдсоткiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента,
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв.
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не
мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв
емiтента.
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод
емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi,
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не
випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки
емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента
немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами,
протягом звiтного перiоду.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв
економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у
емiтента вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у
емiтента.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Скорочене найменування (за наявності).
3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)

5. Статутний капітал (грн.)

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКОПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ"
ПАТ "Стрийський завод КПО"
29.12.1994

Львiвська область
212000.00

0.000

0.000
12

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

28.41
33.12
46.90

ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛООБРОБНИХ МАШИН

Ремонт і технічне обслуговування машині устатковання промислового призначення

Неспеціалізована оптова торгівля

10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК
обслуговує емітента за поточним рахунком у
"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"
національній валюті

2) МФО банку

300131

3) IBAN

UA173001310000026005005806801

5) МФО банку

380805

6) IBAN

UA953808050000000026008196185

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній Аваль"
валюті

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Форма власності приватна. У звітно му періоді ПАТ "Стрийський завод КПО"
складалося з таких структурних підрозділів: 1).Окремий виробничий підрозділ, в
який ввійшли: а) дільниця металоконструкцій (порізка деталей для виготовлення
продукції);
б) механо-складальна дільниця ( механічна обробка
деталей,складання продуції). 2.Охорона (охорона об"єктів).
На базі ПАТ "Стрийський завод КПО" створе но Протягом звітного року дочірнє
підприємство: ДП "Добробут" ВАТ "Стрийський завод ковальсько-пресового облад
нання" (місцезнаходження: 82400, Львівська обл., м.Стрий, вул. Січових
Стрільців,5) було реорганізовано в ТОВ.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 12 осіб.
Фонд оплати праці на кінець звітного періоду формувався з розрахунку загальної
суми штатного розпису.
Кадрова програма емітента у емітента немає.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент не належить добудь-яких об'єднань.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами,
установами.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Згідно наказу "Про облікову політику підприємства від 02.04.2011 року ведення
бухгалтерського обліку на підприємстві покладено на бухгалтерську службу на чолі
з головним бухгалтером. Відповідальність працівників бухгалтерської служби за
ведення бухгалтерського обліку регулюється посадовими інструкціями. Наказом
зобов"язано забезпечити безперервність відображення операцій та достовірну оцінку
активів, зобов"язань, капіталу в бухгалтерькому обліку, застосування журнальноордерної форми з застосуванням комп"ютерних програм.Встановлено межу істотності в
розмірі 1 тис. грн. Для визначення основних засобів, іншитх необоротних
матеріальних активів, визначення строку їх корисного використання, вибору методу
нарахування амортизації в момент введення їх в експлуатацію та протягом подальшого
використання створено плостійно діючу інвентаризаційну комісію. Визначено методи
нарахування амортизації основних засобів.Також цим наказом передбачено вважати
одиницею бухгалтерського обліку зхапасів кожне їх найменування. При перерахунку

доходів, ввитрат і коштів в іноземній валюті передбачено застосовувати офіційний
курс, установлений НБУ. Вести облік витрат із застосуванням рахунків класу 8 та 9
Плану рахунків. Облік витрат на виробництво і калькулювання виробничої
собівартості вести із застосуванням позамовного методу - у виробництві приладів
і вузлів, у ремонтно-механічному підрозділі.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Підприємство займається виробництвом ковальсько-пресового обладнання. Випускає
ножиці кривошипні листові різних моделейНК3418 шириною різу 6,3х2000 мм,НД3314 Г
шириною різу2,5х1600 мм, шириною різу 4х2000 мм, Н 3418 А шириною різу 6,3х3150
мм., НД 3316 АГ шириною різу 4,0х2,5 мм, НД 3312 Б шириною різу 1,0х1,2 мм ножиці
ручні НРГ-2,0 НРГ-1,25.Також тпідприємство випускає малу техніку: абразивновідрізні верстати АВВ-03, вальці ручні ВУР-1,25,2,0, литстозгини ЛР-2, трубозгини,
Раму 40К. УКУ звітному періоді продукція не випускалась через відсутність попиту.
Також емітент здає виробничі приміщення в оренду.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Підприємство придбало: конденсатор ЭЭВК на суму 9144,00 грн, верстат для гнуття
арматурної сталі CW50N на суму 14010 грн., верстат деревообробний ДОС мод ВКПП -1
на суму 13000 грн., верстат деревообробний. ДОС мод.ОВ-1 на суму 38441 грн.
головку компресорну С416М.01.00.000-04 на суму 9154 грн., компресор К-23 на суму
1000 грн.
Емітент реалізував: верстат круглошліфувальний 3МЗ193 на су
9400,00 грн., верстат радіально-свердлильний 2А554на суму 30000,00 грн., верстат
горизонально-розточув. 2А622Ф4 на суму 10000,00 грн., верстат радіальносвердлильний ОС2146 на суму 90000,00 грн., верстат 16А20Ф3С-39 на суму 35000,00
грн., верстат радіально-свердлильний 2А554Ф1 на суму 15000,00грн. ,верстат
радіально-свердлильний 2М55 на суму 10000 ,00 грн., трансформатор ТМЗ-1000-10/0,4
на суму 18500,00 грн., верстат зубодовбальний 5В150П на суму 100000,00 грн., кранбалку на суму 9770,40 грн.,токарно-револьверну дільницю на суму 147500,00
грн.,ковальсько-пресовову дільницю на суму 119798,00 грн.,модель пакувальної
дільниці, лабораторії, складальної дільниці на суму 148847,00 грн., будинок цеху
дослідного заводу на суму 149719,00 грн.,цех пруткової порізки, трансформаторну
підстанцію, будинок заготівельно-зварювального цеху, огорожу,прохідний пункт на
суму 146912,00 грн., верстат плоскошліфувальний на суму 8000,00 грн., кран-балку н
а суму 2000,00 грн.,електротельфер 2т на суму 3000,00 грн.,шафу сушильну на суму
4500,00 грн., верстат горизонтально-протяжний 7А534 на суму 11800,00 грн.,
верстат токарно-гвинторізний 1К620 на суму 6150,00 грн., прес П3236 на суму
66177,86 грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних

засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Первісна вакртість основних засобів: 33768 тис. грн., у тому числі : будівлі та
споруди 20855 тис. грн., машини та обладнання 10372 тис. грн., транспортні ,засоби
595 тис. грн., інші 1946 тис. грн. ступінь зносу: будівлі та споруди -66,8%, сума
нарахованого зносу -13926 тис. грн. , машини та обладнання -100% , сума
нарахованого зносу - 10372 тис. грн.,транспортні засоби -78,2%, сума нарахованого
зносу 465 тис. грн. інші - 96,0% , сума нарахованого зносу 1876 тис. грн. .Основні
засоби знаходяться за адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Промислова,4.
Будівлі та споруди потребують вкладення коштів на ремонт. Основні засоби
використовуються на 7 %. Необхідно, щоб держава сприяла розвитку вітчизняного
виробника. Основні засоби знаходяться за адресою: Львівська обл., м.Стрий, вул.
Промислова,4 та Львівська обл. м.Стрий,вул. Січових Стрільців,5.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Як і в попередні періоди, на роботу підприємства впливає економічна ситуація в
державі, податкова політика держави, Постійне зростання цін, відсутність уваги з
боку держави до підприємств машинолбудування.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Підприємство планує поповнити обігові кошти за рахунок збільшення випуску основної
продукції, малої техніки, освоєння нових видів продукції та за рахунок
замовлень,оренди приміщень та обладнання.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
У звітному періоді укладених та невиконаних договорів не було. Через відсутність
коштів у споживачів та ситуацію в країні був низький попит на продукцію емітента.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Підприємство планує випускати ножиці кривошипні листові шириною різу 6.3х2500 мм,
ножиці гільотинні з мотор-редуктором, трубозгин для гнуття товстостінних труб дм
50 мм

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Дослідження не проводяться.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Підприємство має великі виробничі площі та верстатний парк. Крім випуску основної
продукції підприємство має можливість виконувати послуги по порізці металу та
механічній обробці. Також підприємство може здавати виробничі площі та офісні
приміщення в оренду.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління

Структура

Виконавчий орган

Голова та Члени Правління

Наглядова Рада

Голова та Члени Наглядової ради

Персональний склад
Голова Правління
Кулик Віктор Миколайович
Член Правління Новіков Валерій Віталійович
Член Правління-головний бухгалтер
Возняк Ірина Феорівна
Голова Наглядової ради Лукошин Сергій Володимирович
Член Наглядової ради Кравченко Олег Борисович
Член Наглядової ради Саприкiн Євген Вiталiйович
Член Наглядової ради Насібов Аландар Кара огли
Член Наглядової ради Клубович Тетяна Валерiївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Голова Правління
1) Посада
Кулик Віктор Миколайович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1950
3) Рік народження
вища
4) Освіта
24
5) Стаж роботи (років)
ПАТ "Стрийський завод КПО"
6) найменування підприємства,
00222261
ідентифікаційний код юридичної особи
Голова правління
та посада, яку займав
25.04.2018 на 5 рокiв
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року)
обрано Головою Правлiння Кулика Вiктора Миколайовича. Рiшення прийнято на пiдставi пропозицiй
Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою
16.741% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
ПАТ "Стрийський завод КПО", Голова правлiння.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ (стаття10, п.10.8) Одержав винагороду
(заробітну плату) згыдно штатного розкладу.
Стаж керівної роботи (років) - 24.
Попередні посади: ПАТ "Стрийський завод КПО", голова правління. Посадова особа не працює та не
займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
Член Правління
1) Посада
Новіков Валерій Віталійович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1957
3) Рік народження
вища
4) Освіта
29
5) Стаж роботи (років)
ПАТ "Стрийський завод КПО"
6) найменування підприємства,
00222261
ідентифікаційний код юридичної особи
Начальник окремого виробничого пiдроздiлу.
та посада, яку займав
25.04.2018 на 5 років
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року)
обрано Членом Правлiння Новiкова Валерiя Вiталiйовича. Рiшення прийнято на пiдставi пропозицiй
Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою
0.007% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
ПАТ "Стрийський завод КПО", начальник окремого виробничого пiдроздiлу.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ КПО стаття 10. Винагорода в
грошовій та натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
Член Правління-головний бухгалтер
1) Посада
Возняк Ірина Феорівна
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1953
3) Рік народження
вища
4) Освіта
30
5) Стаж роботи (років)
ПАТ "Стрийський завод КПО"
6) найменування підприємства,
00222261
ідентифікаційний код юридичної особи
Член Правлiння-головний бухгалтер
та посада, яку займав
25.04.2018 на 5 років
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року)
обрано Членом Правлiння Возняк Iрину Федорiвну. Рiшення прийнято на пiдставi пропозицiй Наглядової
ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою 0.128% в
статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на
який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ
"Стрийський завод КПО", Член Правлiння-головний бухгалтер.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначено Статутом ПАТ КПО (стаття 10), посадовою
інструкцією.
За звітній період одержала винагороду в грошовій формі (заробітну плату) в сумі 62570 грн. Стаж керівної
роботи (років) - 30.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

Голова Наглядової ради
1) Посада
Лукошин Сергій Володимирович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1973
3) Рік народження
вища
4) Освіта
24
5) Стаж роботи (років)
ВАТ iм. Васильєва, ТОВ "АСТ Компанi"
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
Директор
та посада, яку займав
25.04.2018 на 5 років
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради №2 вiд 25 квiтня
2018 року) обрано Головою Наглядової ради Лукошина Сергiя Володимировича. Рiшення прийнято на
пiдставi пропозицiй Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Володiє часткою 0.03% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: ВАТ iм. Васильєва, ТОВ "АСТ Компанi", директор. Рiчнi збори акцiонерiв Товариства
(Протокол вiд 25 квiтня 2018 року) призначили Лукошина Сергiя Володимировича на посаду Члена
Наглядової ради, а засiдання Наглядової ради, протокол № 2 вiд 25 квiтня 2018 року обрали його Головою
Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ КПО (стаття 9). Винагорода в
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Стаж керівної роботи (років)
- 24.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
Член Наглядової ради
1) Посада
Кравченко Олег Борисович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1965
3) Рік народження
вища
4) Освіта
21
5) Стаж роботи (років)
ПАТ Санаторій "Полтава-Крим"
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
віце-президент
та посада, яку займав
25.04.2018 на 5 років
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року)
обрано Членом Наглядової ради Кравченка Олега Борисовича. Рiшення прийнято на пiдставi пропозицiй
Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою
46.466% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
ТОВ "СП "Стан-Комплект, м.Київ, Московський пр..23, вiце-президент, юрисконсульт.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені.Статутом ПАТ КПО (стаття 9). Винагорода в
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Стаж керівної роботи (років)
- 21
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
Член Наглядової ради
1) Посада
Саприкiн Євген Вiталiйович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1976
3) Рік народження
вища
4) Освіта
15
5) Стаж роботи (років)
ТОВ "СП "Стан-Комплект
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
директор
та посада, яку займав
25.04.2018 на 5 рокiв
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року)
обрано Членом Наглядової ради Саприкiна Євгена Вiталiйовича (представника акцiонера Товариства з

обмеженою вiдповiдальнiстю "СП "Стан-Комплект", який володiє часткою 19,499%). Рiшення прийнято на
пiдставi пропозицiй Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Володiє часткою 0 % в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Проммаш-метал", директор ТОВ"Центро-сервiс", директор ТОВ "СП "СтанКомплект, Генеральний директор.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ КПО (стаття 9).. Винагорода в
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Стаж керівної роботи (років) - 16
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
Член Наглядової ради
1) Посада
Насібов Аландар Кара огли
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1950
3) Рік народження
вища
4) Освіта
41
5) Стаж роботи (років)
ДП "Добробут"
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
директор
та посада, яку займав
25.04.2018 на 5 років
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року)
обрано Членом Наглядової ради Насiбова Аландар Кара огли. Рiшення прийнято на пiдставi пропозицiй
Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою
0.055% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
ДП "Дослiдний завод ВАТ "Стрийський завод КПО", директор, ДП "Добробут" ВАТ "Стрийський завод
КПО", директор.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ КПО (стаття 9). Винагорода в
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Стаж керівної роботи (років)
- 41.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
Голова Ревізійної комісії
1) Посада
Луговський Валерiй Якович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1957
3) Рік народження
вища
4) Освіта
22
5) Стаж роботи (років)
ПАТ "Стрийський завод КПО"
6) найменування підприємства,
00222261
ідентифікаційний код юридичної особи
начальник пожежно-сторожової охорони
та посада, яку займав
24.04.2011 5
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства (Протокол № 1 вiд 25 квiтня 2018 року) обрано Головою
Ревiзiйної комiсiї Луговського Валерiя Яковича. Рiшення прийнято на пiдставi пропозицiй Наглядової ради
Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою 0,005% в статутному
капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який
призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник
пожежно-сторожової охорони ПАТ "Стрийський завод КПО", голова ревiзiйної комiсiї, ТзОВ "Торгововиробниче пiдприємство Стрийське КПО", директор. Рiчнi збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25
квiтня 2018 року) призначили Луговського Валерiя Яковича на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї, а засiдання
Ревiзiйної комiсiї вiд 25 квiтня 2018 року обрали його Головою Ревiзiйної комiсiї, згiдно Статуту Товариства.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ (стаття 11) та Положенням про
Ревізійну комісію . Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не
виплачувалась.
Загальний стаж роботи: 22 років.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
3) Рік народження
4) Освіта
5) Стаж роботи (років)
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи

Член Ревізійної комісії
Ростовецька Наталiя Ярославiвна
1978
вища
21
ПАТ "Стийський завод КПО"
00222261

заступник головного бухгалтера
та посада, яку займав
25.04.2018 на 5 років
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року)
обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Ростовецьку Наталiю Ярославiвну. Рiшення прийнято на пiдставi
пропозицiй Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє
часткою 0,005% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Cтрок, на який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх
п'яти рокiв: ПАТ "Стийський завод КПО", заступник головного бухгалтера, член Ревiзiйної комiсiї.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ (стаття 11) та Положенням про
ревізійну комісію. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не
виплачувалась.
Стаж керівної роботи (років) - 21
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
Член Ревізійної комісії
1) Посада
Кутасевич Віра Петрівна
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1959
3) Рік народження
середня спеціальна
4) Освіта
36
5) Стаж роботи (років)
АТ "Стрийський завод КПО"
6) найменування підприємства,
00222261
ідентифікаційний код юридичної особи
iнженер-технолог, член Ревiзiйної комiсiї
та посада, яку займав
25.04.2018 на 5 років
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року)
обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Кутасевич Вiру Петрiвну. Рiшення прийнято на пiдставi пропозицiй
Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою
0,007% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
ПАТ "Стрийський завод КПО" iнженер-технолог, член Ревiзiйної комiсiї.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ (стаття 11) та Положенням про
Ревізійну комісію. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не
виплачувалась.
Стаж керівної роботи (років) - 36.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
Член Наглядової ради
1) Посада
Клубович Тетяна Валерiївна
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1980
3) Рік народження
Вища
4) Освіта
2
5) Стаж роботи (років)
ТОВ "Сiльпо ФУДД"
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
касир
та посада, яку займав
25.04.2018 на 5 рокiв
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року)
обрано Членом Наглядової ради Клубович Тетяну Валерiївну. Рiшення прийнято на пiдставi пропозицiй
Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою
0,005% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
ТОВ "Сiльпо ФУДД", касир.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи: 3 роки.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах:
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: Винагороду не отримує.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість акцій
(штук)

1

2

3

4

5

6

Голова Правління

Кулик Віктор Миколайович

33707

16.73634558093

33707

0

Новіков Валерій Віталійович

15

0.00744786495

15

0

Возняк Ірина Феорівна

258

0.12810327706

258

0

Лукошин Сергій Володимирович

60

0.02979145978

60

0

93582

46.46573982125

93582

0

0

0

0

0

110

0.05461767627

110

0

10

0.0049652433

10

0

10

0.0049652433

10

0

15

0.00744786495

15

0

0

0

0

0

Член Правління

Член Правління-головний
бухгалтер
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради

Голова Ревізійної комісії
Член Ревізійної комісії

Член Ревізійної комісії
Член Наглядової ради

Кравченко Олег Борисович

Саприкiн Євген Вiталiйович
Насібов Аландар Кара огли

Луговський Валерiй Якович

Ростовецька Наталiя Ярославiвна
Кутасевич Віра Петрівна

Клубович Тетяна Валерiївна

Привілейовані
іменні

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
Планує шукати нові види продукції, які користуються_ попитом у покупців, шукати інвесторів, які б допомагали
впроваджувати нові технології

2. Інформація про розвиток емітента.
У звітному періоді продукція не випускалась через відсутність попиту. Також емітент здає виробничі приміщення
в оренду.
2)Результатом діяльності товариства є прибуток в сумі 167 тис.грн., за звітній період чистий дохід від реалізації
продукції та послуг склав 31 тис..грн., інші операційні доходи 1315 тис. грн.. інші доходи 929 тис. грн., операційні
витрати витрати -252 тис.грн., адміністративні витрати 1844 тис. грн..
3) ліквідність та зобов'язання; Згідно з висновком аудитора товариство схильне до ризику ліквідності, кредитного
та ринкового ризиків. Забов язанняТовариства складаються з довгострокових та поточних. На кінець звітного
періоду товариство мало інші довготрокові зобов язання становили 1745 тис. грн.., поточні зобов язання за
розрахунками становили:
- з бюджетом -89 тис. грн.
- зі страхування -63 тис. грн..
- з оплати праці - 39 тис. грн..
- інші поточні зобов язання -958 тис.грн.
4) екологічні аспекти; Товариство дотримується законодавства по екології.Протягом звітного періоду товариство
звітувалося за користування надрами.
5) соціальні аспекти та адрова політика; Товариство планує створювати нові робочі, . створювати привабливі
умови праці для залучення до роботи молодих кадрів.
6) дослідження та інновації; Дослідження узвітному періоді не проводились.
7) фінансові інвестиції
Фінансових інвестицій у звітному періоді не було.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів,
зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних
паперів.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних
паперів.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних
паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У товаристві є власний Кодекс корпоративного управління затверджений Загальними зборами акціонерів від
24.04.2011р. Згідно з Кодексом корпоративного управління ПАТ "Стрийський завод КПО" метою Товариства є
здійснення підприємницької діяльності для реалізації, економічних, фінансових, соціальних, професійних, інших
майнових і немайнових інтересів акціонерів для отримання прибутку та його наступного розподілу між
акціонерами.
Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток
Товариства в цілому, так і реалізацію. Права кожного акціонера на отримання доходу.
Згідно структури корпоративного управління органами управління відповідно до Статуту є : Загальні збори
Товариства, Наглядова рада, правління, органом контролю є Ревізійна комісія. Керуючись Кодексом
корпоративного управління Товариство забезпечує захист прав , законних інтересів та рівне ставлення до всіх
акціонерів.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно
вирішив застосовувати

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного
управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не
було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )
Протягом звітного періоду загальні збори не проводились

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у
звітному році ?
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа

Так
X

Ні
X
X

Інше

д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у
звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
д/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
д/н

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10
і більше відсотків голосуючих акцій товариства
Інше (зазначити) Позачергові збори не скликалися

д/н

Так

Ні
X
X
X

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Чергові збори
не скликалися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачергові збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради
Лукошин Сергій Володимирович

Незалежний член
наглядової ради
Так*
Ні*
X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Протягом звітного періоду відбувались зміни на
посаді:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року)
припинено повноваження Голови Наглядової
ради Лукошина Сергiя Володимировича.
Рiшення прийнято на пiдставi пропозицiй
Наглядової ради Товариства. Особа не надала
згоди на розкриття паспортних данних. Володiє
часткою 0,0298% в статутному капiталi
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Загальний строк,
протягом якого особа перебувала на посадi:
23.06.2015 р. - 25.04.2018 р.
Рiшенням Наглядової ради Товариства
(Протокол засiдання Наглядової ради №2 вiд 25
квiтня 2018 року) обрано Головою Наглядової
ради Лукошина Сергiя Володимировича.
Рiшення прийнято на пiдставi пропозицiй
Наглядової ради Товариства. Особа не надала
згоди на розкриття паспортних данних. Володiє
часткою 0.03% в статутному капiталi Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, на який призначено особу:
5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ iм.
Васильєва, ТОВ "АСТ Компанi", директор. Рiчнi
збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25
квiтня 2018 року) призначили Лукошина Сергiя
Володимировича на посаду Члена Наглядової
ради, а засiдання Наглядової ради, протокол № 2
вiд 25 квiтня 2018 року обрали його Головою
Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства.

Кравченко Олег Борисович

X

Протягом звітного періоду відбувались зміни на
посаді:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року)
припинено повноваження Члена Наглядової ради
Кравченка Олега Борисовича. Рiшення прийнято
на пiдставi пропозицiй Наглядової ради
Товариства. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних данних. Володiє часткою 46,466% в
статутному капiталi Товариства. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Загальний строк, протягом якого особа
перебувала на посадi: 23.06.2015 р. - 25.04.2018
р.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року)
обрано Членом Наглядової ради Кравченка
Олега Борисовича. Рiшення прийнято на пiдставi
пропозицiй Наглядової ради Товариства. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних данних.

Володiє часткою 46.466% в статутному капiталi
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який
призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
ТОВ "СП "Стан-Комплект, м.Київ, Московський
пр..23, вiце-президент, юрисконсульт.
Саприкiн Євген Вiталiйович

X

Протягом звітного періоду відбувались зміни на
посаді:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року)
обрано Членом Наглядової ради Саприкiна
Євгена Вiталiйовича (представника акцiонера
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СП
"Стан-Комплект", який володiє часткою
19,499%). Рiшення прийнято на пiдставi
пропозицiй Наглядової ради Товариства. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Володiє часткою 0 % в статутному капiталi
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який
призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
ТОВ "Проммаш-метал", директор ТОВ"Центросервiс", директор ТОВ "СП "Стан-Комплект,
Генеральний директор.

Насібов Аландар Кара огли

X

Протягом звітного періоду відбувались зміни на
посаді:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року)
припинено повноваження Члена Наглядової ради
Насiбова Аландар Кара огли. Рiшення прийнято
на пiдставi пропозицiй Наглядової ради
Товариства. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних данних. Володiє часткою 0,055% в
статутному капiталi Товариства. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Загальний строк, протягом якого особа
перебувала на посадi: 23.06.2015 р. - 25.04.2018
р.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року)
обрано Членом Наглядової ради Насiбова
Аландар Кара огли. Рiшення прийнято на
пiдставi пропозицiй Наглядової ради Товариства.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних
данних. Володiє часткою 0.055% в статутному
капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на
який призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
ДП "Дослiдний завод ВАТ "Стрийський завод
КПО", директор, ДП "Добробут" ВАТ
"Стрийський завод КПО", директор.

Клубович Тетяна Валерiївна

X

Протягом звітного періоду відбувались зміни на
посаді:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства (Протокол вiд 25 квiтня 2018 року)
обрано Членом Наглядової ради Клубович
Тетяну Валерiївну. Рiшення прийнято на пiдставi
пропозицiй Наглядової ради Товариства. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Володiє часткою 0,005% в статутному капiталi
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який
призначено особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
ТОВ "Сiльпо ФУДД", касир.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Протягом звітного періоду проводилось 5 засідань Наглядової ради.
На засіданнях Наглядової ради розглядались наступні питання:
Про скликання річних загальних зброрів , про реорганізацію та створення підприємств, затвердження звітів.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при
прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань
для вирішення питань, які відносятся до компетенції Наглядової ради.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так
Ні
З питань аудиту
X
З питань призначень
X
З винагород
X
Комітети в складі наглядової ради
Інші (запишіть)
відсутні

д/н
д/н
д/н

Персональний склад комітетів

д/н

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
Комітети в складі наглядової ради відсутні
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Комітети в складі наглядової ради відсутні
Оцінка роботи
наглядової ради

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі.
Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його
діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і
безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь
та приймати рішення органом вцілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було
досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) Інші відомості відсутні
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?

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) Інші відомості відсутні
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Інші віомості відсутні

Так

Ні

X
X
X
X

Так

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Персональний клад виконавчого органу
Голова Правління Кулик Віктор Миколайович
Член Правління Новіков Валерій Віталійович
Член Правління-Возняк Ірина Феорівна

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис прийнятих на
них рішень;
інформація про результати
роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність
виконавчого органу
зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності
товариства.
Оцінка роботи виконавчого
органу

Функціональні обов'язки
передбачено Статутом (стаття 10,п10.8,10.9, контрактом
передбачено Статутом (ст.10, п.10.1-10.7)
Передбачено Статутом_(ст.10, п.10.1-10.7), посадовою
інструкцією

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний
опис прийнятих на них рішень:Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі
рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
- Результати роботи виконавчого органу: задовільно
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як
діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській
діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство
продовжує свою діяльність.
- діяльності виконавчого органу: задовільно
- компетентності та ефективності виконавчого органу:задовільно

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Додаткова інформація про Наглядову раду:
Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при
прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань
для вирішення питань, які відносятся до компетенції Наглядової ради.
Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:
- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада
спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової
особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність
підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом вцілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні
рішення було ухвалено.
Додаткова інформація про Виконавчий орган:

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них
рішень:Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
- Результати роботи виконавчого органу: задовільно
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила
зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство
продовжує свою діяльність.
Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:
- діяльності виконавчого органу: задовільно
- компетентності та ефективності виконавчого органу:задовільно

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
Система внутрішнього контролю i управління ризиками емітента реалізується через органи управління i контролю
емітента - загальні збори як вищий орган управління, наглядову раду, як орган, що складається в основному з
представників акцiонерiв товариства, виконавчого органу - Правління, як органу, що здійснює поточне управління
дiяльнiстю підприємства та незалежним аудитором, якій здійснює контроль. Комплексне функціонування цих
органів та реалiзацiя наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрiшнiй контроль та реалізувати
програму направлену на управління ризиками емітента.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 3
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Не належить до
Наглядова
Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності
Так
Ні
Так
Ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Ні
Ні
Так
Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або
Так
Ні
Ні
Ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
Так
Так
Ні
Ні
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
Так
Так
Ні
Ні
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
Ні
Так
Ні
Ні
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
Ні
Так
Ні
Ні
органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
Так
Ні
Ні
Ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Так
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
Ні
Так
Ні
Ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Положення про інформаційну політику

Так
X
X
X
X
X

Ні

X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
комісії з цінних
Інформація
Документи
Інформація
паперів та
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
фондового ринку
документів
я на
Інформація про діяльність
ознайомлення
жується на
про ринок цінних
надаються
власному
акціонерного товариства
безпосередньо
веб-сайті
загальних
паперів або через
на запит
в акціонерному
зборах
акціонера акціонерного
особу, яка
товаристві
товариства
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 5 відсотків та
Так
Так
Ні
Ні
Ні
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Ні
Ні
Ні
управління товариства
Протоколи загальних зборів
Так
Ні
Так
Так
Ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Так
Так
Ні
Так
Так
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Інше (зазначити) інші відомості відсутні

Ні
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?
Так
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10
відсотками голосуючих акцій
Інше (запишіть) інші відомості відсутні

Ні
X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцій емітента

Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
Повне найменування юридичної особи Розмір частки
формувань (для юридичної особи
власника (власників) або прізвище, ім'я, по
акціонера (власника)
- резидента), код/номер з
№ з/п
батькові (за наявності) фізичної особи - власника торговельного, банківського чи
(у відсотках до
(власників) значного пакета акцій
судового реєстру, реєстраційного статутного капіталу)
посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)
1
2
3
4
ТОВ "Спiльне українсько-росiйське пiдприємство
22919099
1
19.5
"Стан-Комплект"
2
Кравченко Олег Борисович
46.466
3
Кулик Вiктор Миколайович
16.736

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
Загальна кількість
акцій

Кількість акцій з
обмеженнями

1

2

201400

34770

Опис

д/н

Підстава виникнення обмеження
3
Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних
положень Закону України "Про депозитарну
систему України" та Листа Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
№08/03/18049/НК від 30.09.2014 року

Дата
виникнення
обмеження
4

12.10.2013

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Виконавчий орган призначається та звільняється Наглядовою Радою. Наглядова Рада та Ревізійна комісія
обирається Загальними зборами товариства.
Винагород або компенсацій вразі звільнення будь-якої особи можливо лише вразі якщо особа внесена в штатний
розпис, відтак принцип визначення винагороди або компенсації встановлюється відповідно до КзПП.

9) повноваження посадових осіб емітента
1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою
бiльшiстю голосів вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати
голову наглядової ради.
2. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює
iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду.
3. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один
iз членiв наглядової ради за її рiшенням.
Правління:
Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються актами законодавства України, Статутом товариства,
Положенням про Правління та трудовими договорами (контрактами).
Повноваження членів Правління визначаються трудовими договорами, що укладаються з кожним із них Головою
правління.
Контракт з Головою правління від імені Загальних зборів підписує голова зборів акціонерів або Голова Наглядової
ради.
До компетенції Правління, серед іншого, входить:
"
управління поточними справами та діяльністю Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів та
Наглядової ради;
"
забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
"
визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та
контроль за їх виконанням;
"
керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;
"
визначення та затвердження організаційної структури Товариства;
"
затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною
професійною діяльністю Товариства;
"
визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці;
"
підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та
Наглядової ради;
"
підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, звітів та висновків
Ревізійної комісії, для подальшого їх затвердження Загальними зборами;
"
підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності
Товариства на звітні дати;
"
розгляд матеріалів ревізій та перевірок;
"
заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;
"
визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про
діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони;
"
інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.
Правління може прийняти рішення про передачу частини його повноважень до компетенції керівників
структурних підрозділів Товариства.
Члени Правління дотримуються принципів конфіденційності у порядку, передбаченому чинним законодавством
України.
Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує у разі необхідності ведення їх
протоколів та здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства.
Голова Правління з дотриманням рішень органів Товариства, положень Статуту, внутрішніх нормативних
документів та чинного законодавства України, здійснює і несе відповідальність за наступні дії:
"
без довіреності представляє Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами,
включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, Статутом
Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом);
"
вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності;
"
здійснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними
та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти;
"
укладає та підписує від імені Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи зовнішньоекономічні
договори (контракти);
"
укладає значні правочини або правочини, щодо яких є заінтересованість;
"
має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи;
"
підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи
податкової звітності Товариства;
"
наймає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Товариства;
"
видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;
"
приймає рішення про притягнення до відповідальності, у тому числі матеріальної, працівників що
перебувають у трудових відносинах з Товариством;
"
відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно
бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради
Товариства, а також відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у

первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого
законодавством України терміну;
"
здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства;
"
забезпечує дотримання Товариством законодавства України;
"
видає довіреності від імені Товариства;
"
приймає рішення з усіх інших питань діяльності Товариства, які необхідні для досягнення цілей
Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
"
Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним
кодексом України.
"
Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів, а повноваження
членів Правління, за поданням Голови правління - за рішенням Наглядової ради або за рішенням Загальних зборів
акціонерів. Призупинення повноважень членів Правління, та призначення особи, що тимчасово виконуватиме
повноваження членів Правління здійснює Голова Правління.
З питання припинення повноважень Голови та членів правління рішення приймається простою більшістю голосів
відповідного органу Товариства.
У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, повноваження Голови правління виконує
заступник Голови правління або, в окремих випадках, Наглядова рада обирає особу, яка тимчасово здійснюватиме
повноваження Голови правління.
Голова та члени правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації,
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації,
зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління
Публічного акціонерного товариства
"СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ"
за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
АДРЕСАТ:
- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
- акціонерам та управлінському персоналу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРИЙСЬКИЙ
ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ"
Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог п.
5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне
управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКОПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ" (далі - Товариства) за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року (далі Звіт незалежного аудитора), який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
розкритті інформації Товариством та призначається для акціонерів та керівництва Товариства складено за
результатами виконання завдання ТОВ "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка" у відповідності до
Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р. № 2258-VIII та
Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 (переглянутий) "Завдання з надання
впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ
Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної
відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40 -1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у
Звіті про корпоративне управління Товариства (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що
закінчився 31грудня 2019 року, й включає:
ў
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
ў
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
ў
інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
Товариства;
ў
опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
ў
опис повноважень посадових осіб Товариства.
ЗАСТОСОВНІ КРИТЕРІЇ
Аудиторами визначені критерії, за допомогою яких був оцінений або виміряний предмет перевірки, для того, щоб
визначені користувачі могли розуміти основу для висновку аудитора.
У Звіті з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Товариства, що складається для цілей
подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом
подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок", ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався
предмет завдання, щоб визначені користувачі могли розуміти основу для висновку аудитора.

Цей Звіт містить інформацію, частина якої розміщена на сайті Товариства, а іншу частину можна знайти в
загальнодоступних джерелах.
Критеріями для оцінки складання і подання інформації щодо Звіту про корпоративне управління Товариства за
2019 рік є застосовні вимоги пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону №3480.
Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV (в редакції Закону України № 2545-VIII від 18.09.2018р.),
Законів України від 17.09.2008 року № 514-VI "Про акціонерні товариства", від 26.02.2006 року № 3480- IV "Про
цінні папери та фондовий ринок", від 30.10.1996 року № 448/96-ВР "Про державне регулювання цінних паперів в
Україні", Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 07.12.2018 року № 982.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вимагає від приватних акціонерних товариств розкриття
у Звіті про корпоративне управління конкретних застосовних критеріїв, розроблених з регуляторними цілями.
Такими критеріями є вимоги статті 40 "Регулярна інформація про емітента" та 40 -1 "Звіт керівництва" Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480 - IV (зі змінами та доповненнями) та
"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 (зі
змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації , зазначеної в пунктах 5-9 пункту 4 Розділу VII
додатка 38 цього Положення.
Для запобігання непорозумінь аудитор попереджає про цей факт користувачів цього Звіту із завдання з надання
впевненості і зазначає, що внаслідок цього, визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації
Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента,
яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
МЕТА ТА ОБСЯГ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про
корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
складання звіту аудитора, що містить нашу думку.
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання
впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї
інформації Звіту про корпоративне управління.
Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ3000, ми використовуємо професійне
судження та професійний скептицизм протягом всього завдання
Окрім того, ми:
ў
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та
отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або
нехтування заходами внутрішнього контролю;
ў
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності
системи внутрішнього контролю;
ў
оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених
управлінським персоналом;
ў
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події,
що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим,
кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур
виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого
завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
ў
ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних
заходів.
ВЛАСТИВІ ОБМЕЖЕННЯ
Вважаємо доречним зазначити, що цей Звіт з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління
Товариства за 2019 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо
корпоративного управління Товариства може змінитись по об'єктивних та суб'єктивних обставинах.
КОНКРЕТНА МЕТА
Відповідно до діючого законодавства приватні акціонерні товариства складають Звіт про корпоративне
управління за 2019 рік та розкривають інформацію в цьому звіті і відповідності з встановленими критеріями.
Такими критеріями є вимоги статті 40 "Регулярна інформація про емітента" та 40 -1 "Звіт керівництва" Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480 - IV (зі змінами та доповненнями).
ВІДНОСНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Управлінський персонал Товариства відповідає за Звіт про корпоративне управління, аудитор відповідає за
оцінювання цього Звіту про корпоративне управління стосовно застосовних критеріїв і незалежне надання
висновку щодо інформації про предмет завдання, а саме: висловити думку стосовно інформації, зазначеної в
пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону, що міститься у Звіті про корпоративне управління емітента за 2019 рік та
перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ
ПОВНОВАЖЕННЯМИ
Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про
корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про
корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування
інформації у Звіті про корпоративне управління Замовника.
Відповідно до законодавства України (ст.7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої
інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ
ВПЕВНЕНОСТІ
Наша відповідальність полягає в незалежному висловленні думки щодо інформації про предмет перевірки, яка
сформульована належно в контексті предмета перевірки і критеріїв.
Ми вважаємо, що отримали достатні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо складання і подання
інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління Товариства за 2019 рік відповідно до вимог п.п.5-9 п.3
цієї частини статті 40-1 Закону № 3840, а також перевірка інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п.1-4 цієї
частини статті 40-1 Закону № 3840.
ЗАСТОСОВНІ ВИМОГИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
Прийняття та процес виконання цього завдання здійснюється з врахуванням політик і процедур системи контролю
якості, які розроблено в ТОВ "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка" відповідно до вимог
Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової
звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання
системи контролю якості ТОВ "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка", є отримання достатньої
впевненості в тому, що сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих та
регуляторних вимог та звіти, які надаються фірмою, або партнерами із завдання, відповідають обставинам.
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ІНШИХ ЕТИЧНИХ ВИМОГ
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність
згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання
обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом
етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Закону
України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258- VIII (далі- Закон
№2258) до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також
ми виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які гуртуються на
фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності ,
конфіденційності та професійної поведінки.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми й прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки.
ПЕРЕГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ
Для виконання завдання з надання впевненості аудитор виконав загальний комплекс здійснених процедур
отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, який був направлений на:
ў
Основні характеристики системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
ў
Отримання розуміння Товариством, як середовища функціонування системи корпоративного управління:
особливості функціонування виконавчого органу Правління;
ў
Дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів
корпоративного управління (Статут, внутрішні положення, протоколи загальних зборів, засідань правління та інші
документи), у тому числі, документи про будь-які обмеження прав при участі та голосуванні акціонерів на
загальних зборах акціонерів, про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, про повноваження
посадових осіб емітента.
ў
Дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства (ознайомився з даними Виписки
із Реєстру акціонерів, перевірив особу, яка прямо або опосередковано є власником пакету акцій емітента.
ў
Дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства:
наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора.
ў
Дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність
одноосібного виконавчого органу - Генеральний директор.
Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах,
отриманих до дати цього Звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: Статуту,
протоколів засідання правління, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо
призначення та звільнення посадових осіб, дані депозитарію про склад акціонерів.

ДУМКА
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління
Товариства, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками,
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які
обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та
звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.
На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах,
відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та
підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів".
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ
Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалися з врахуванням політик та процедур системи
контролю якості, які розроблено ТОВ "АФ "ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА" відповідно до вимог
Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової
звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".
ІНША ІНФОРМАЦІЯ
Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про
корпоративне управління і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У
зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне
управління та, при цьому, розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією
Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання
впевненості , або чи ця інша інформація
Має вигляд такої, шо містить суттєві викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо думки,
що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких
фактів, які б необхідно було включити до звіту.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Публічне акціонерне товариство
"СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ"
Код за ЄДРПОУ: 00222261
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 82400, м. Стрий, Львівська обл. вул.
Промислова, буд. 4
Дата державної реєстрації: 29.12.1994 р.
Адреса веб-сторінки: http://www.kpo.com.ua/
Керівник Голова правління Кулик Віктор Миколайович
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка"
Код за ЄДРПОУ:
33100397
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 04073, місто Київ, проспект С.Бандери,
23
Телефон (факс)(044)5010313; mail@pasaudit.com.ua;
Адреса веб-сторінки www.pasaudit.com.ua
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України: 3464
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості
№347/8 від 29.06.17
Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 3464
Розділ СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розділ СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ
АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Розділ СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ
АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС
ПІБ керівника Голубець Сергій Миколайович
Номер реєстрації в реєстрі аудиторів
№ 100707
Кількість сертифікованих працівників 9 аудиторів
3 мають сертифікат ACCA DipIFR
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ:
Договір - № 16-А від 12 березня 2020 року;
Дата початку виконання завдання - 12 березня 2020 року;
Дата закінчення виконання завдання - 30.04.2020 року.

Ключовим партнером з виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом фінансової
інформації, результатом якого є цей Звіт з надання впевненості, є Голубець Сергій Миколайович, сертифікат
аудитора серія "А" № 004647 від 18 травня 2001 року, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів 100707.
Ключовий партнер
з виконання завдання з надання впевненості

Голубець С.М.

Від імені аудиторської фірми:
Директор
ТОВ "АФ "ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА"
Дата складання Звіту: 30.04.2020 року

Голубець С.М.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

Кількість за видами акцій

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

Україна 03040 Київська область
Оболонський м.Київ Стельмаха, 10

39272

19.5

39272

0

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

Кравченко Олег Борисович

привілейовані
іменні

93582

46.466

93582

0

33707

16.736

33707

0

166561

82.701588877855

166561

0

Найменування юридичної особи
ТОВ "Спiльне українсько-росiйське
пiдприємство "Стан-Комплект"

22919099

Кулик Вiктор Миколайович

Усього

Кількість за видами акцій

X. Структура капіталу
Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість
(грн)

1

2

3

4

5

Акції прості іменні

201400

1.05

Права та обов'язки акціонерів
визначені в Статуті товариства

Публічна пропозиція відсутня, допуску
до торгів на біржі немає

Примітки

Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

255/13/1/98

Західне
територіальне
управління
Національної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку

UA4000168926

Акція проста
бездокумент
арна іменна

20.10.1998

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

1.05

201400

211470.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: ринок позабіржовий. Інформація про зовнішні ринки, на яких
здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах:
таких фактів немає. Мета додаткової емісії: не було. Спосіб розміщення: відкритий. Дострокове погашення:

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

1

2

3

20.10.1998
Опис

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій
(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими обмежено
(шт.)

4

5

6

7

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими за
результатами
обмеження таких
прав передано іншій
особі (шт.)
8

255/13/1/98
UA4000168926
201400
211470.00
166630
34770
0
У товаристві існують акції з обмеженнями відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )
Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення
- будівлі та споруди

- машини та обладнання
- транспортні засоби
- земельні ділянки
- інші

2. Невиробничого призначення
- будівлі та споруди

- машини та обладнання
- транспортні засоби
- земельні ділянки

- інестиційна нерухомість
- інші

Усього

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
4779.000
3744.000

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

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
4779.000
3744.000

4730.000

3699.000

0.000

0.000

4730.000

3699.000

13.000

11.000

0.000

0.000

13.000

11.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

36.000

34.000

0.000

0.000

36.000

34.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4779.000

3744.000

0.000

0.000

4779.000

3744.000

Пояснення : Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
Будівлі та споруди використовуються більше 25 років. Машини та обладнання
використовуються більше 25 років Транспортні засоби використовуються більше 25
років. Інші основні використовуються більше 25 Первісна вартість основних
засобів: 33768 тис. Грн. Будівлі та споруди : 20855 тис. Грн. Машини та обладнання
10372 тис. Грн. Транспортні засоби: 595 тис. Грн. Інші: 1946 тис. Грн. Ступінь
зносу основних засобів: Будівлі та споруди: 66,8% Машини та обладнання:100%
Транспортні засоби 78,2% Інші 96,5,% Ступінь використання основних засобів:
Основні засоби використовуютьтся на 8 % через вітсутність коштів у споживачів,
високі ціни на енерголносії, металопрокат, комплектуючі вироби, заповнення
внутрішнього ринку аналогічною продукцією інших країн. Сума нарахованого зносу:
26639 тис.грн. Будвалі і споруди -14926 тис. Грн. Машини та обладнання 10374 тис.
Грн. Транспортні засоби - 465 тис. Грн. Інші - 1876 тис. Грн.
%
Сума
нарахованого зносу: 27451 тис. Грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів
зумовлені: Тривалим використанням основних засобів. Інформація про всі обмеження
на використання майна емітента: Протягом звітного періоду обмежень на
використання майна не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

10797

16520

212

212

Статутний капітал (тис.грн.)

212
212
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
Опис
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами
Розрахункова вартість чистих активів(10797.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(212.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

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

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
0.00
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
89.00
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
4203.00
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
4292.00
Х
Опис Данi бухгалтерського облiку зобов'язань вiдповiдають даним фiнансової звiтностi та становлять:
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення:
Iншi довгостроковi зобов'язання - 1745 тис.грн.
Довгостроковi забезпечення - 28 тис.грн.
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу - 28 тис.грн.
Поточнi зобов'язання:
-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 356 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
-з бюджетом - 89 тис.грн.
-зi страхування - 7
тис.грн.
-з оплати працi - 39 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 2028 тис.грн.

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

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

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

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
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 "КОМЕКС-ФIНАНС"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
24381627
03150 Україна Печерський м.Київ Червоноармiйська,65, оф.410
АЕ № 263371
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового р инку
24.09.2013
(044) 289-10-70, 289-34-78
(044) 289-10-70, 289-34-78
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Договiр № 84 вiд 01.07.2013 р.надає професiйнi послуги депозитарної
установи.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Промислова Аудиторська Спiлка"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
33100397
04073 Україна Оболонський м.Київ проспект Московський, 23
3464
Аудиторьска Палата України
30.09.2004
(044) 501-03-13
(044) 501-03-13
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Аудиторськi послуги надавались на пiдставi Договору № 08.04.2015 р.
№371-А
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Акцiонерне товариство
30370711
04071 Україна Подольський м.Київ Нижнiй Вал,17/8
АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
19.09.2006
(044) 279-10-78
(044) 377-72-64
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Згiдно договору № Е-6306 вiд 05.06.2013 року дипозитарна дiяльнiсть
"Центрального дипозитарiю.

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРИЙСЬКИЙ
ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ"
Територія ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛООБРОБНИХ
МАШИН
Середня кількість працівників 12
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 82400 Львiвська область м.Стрий Промислова,4,, т.03245 5-80-49
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
00222261

2020

4611200000
112

за КВЕД

28.41

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1

Актив
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

--

--

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

3
3
-4779
27155
22376
---

3
3
-3744
24912
21168
---

1030

--

1426

1035
1040
1045
1090
1095

----4779

----5170

1100

8514

3689

1101
1102
1103
1104
1110

2205
4624
1568
117
--

2002
-1565
122
--

1125

955

834

1130

--

1639

1135
1136
1155
1160
1165
1167
1170
1190
1195

815
-3208
-43
43
-1194
14729

1236
-1327
-45
45
-1149
9919

1200

--

--

Баланс
Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1300

19508

15089

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

212

212

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

--53
16255
--16520

--53
10532
--10797

1500

--

--

1510
1515
1520
1521
1525
1595

-1745
14
14
-1759

-1745
28
28
-1773

1600

--

--

1610

--

--

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

1615
1620
1621
1625
1630
1660
1665
1690
1695

484
91
-63
45
--546
1229

356
89
-7
39
--2028
2519

1700

--

--

Баланс

1900

19508

15089

Iншi вiдомостi вiдсутнi
Голова правлiння

________________

Кулик Вiктор Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Возняк Iрина Федорiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО
ОБЛАДНАННЯ"

за ЄДРПОУ

2020

Коди
01
01
00222261

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2019 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

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

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

31

201

2050

(12)

(--)

2090

19

201

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
1315
(1844)
(--)
(252)

(--)
1353
(2801)
(--)
(443)

2190

--

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(762)
--929
(--)
(--)
(--)

(1690)
--1558
(--)
(--)
(169)

2290

167

--

2295
2300

(--)
--

(301)
-15

2305

--

--

2350

167

--

2355

(--)

(316)

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

1801003

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

-167

--316

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

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
606
733
142
525
8
2014

За аналогічний
період попереднього
року
4
1307
844
197
566
10
2924

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

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
201400
201400
0.82919560

За аналогічний
період попереднього
року
4
201400
201400
( 1.56901690)

2615

0.82919560

( 1.56901690)

2650

--

--

Iншi вiдомостi вiдсутнi
Голова правлiння

________________

Кулик Вiктор Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Возняк Iрина Федорiвна

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРИЙСЬКИЙ
ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

2020

Коди
01
01
00222261

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2019 рік
Форма № 3

Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
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

Код за ДКУД

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

2238

3168

3005
3006
3010
3095

--4
124

---89

3100

(1128)

(2006)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3190
3195

(733)
(142)
(361)
(--)
(--)
(141)
(--)
2

(776)
(199)
(444)
(15)
(155)
(274)
(--)
-168

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(--)
(--)
(--)
--

(--)
(--)
(--)
--

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
-2
43
-45

-(--)
(--)
--168
211
-43

Iншi вiдомостi вiдсутнi
Голова правлiння

________________

1801004

Кулик Вiктор Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Возняк Iрина Федорiвна

________________
(підпис)

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО
ОБЛАДНАННЯ"

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
за 2019 рік
Форма № 4

Стаття

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

Коди
01
01
00222261

Код за ДКУД

1801005

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
212
--53
16255
---

Всього

10
16520

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

--5890

---

---

--5890

4095

212

--

--

53

10365

--

--

10630

4100

--

--

--

--

167

--

--

167

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--212

----

----

--53

-167
10532

----

----

-167
10797

________________

Кулик Вiктор Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

2020

________________
(підпис)

Возняк Iрина Федорiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства "Стрийський завод ковальсько-пресового
обладнання" за 2019 рiк
1. Iнформацiя про Товариство.
Публiчне акцiонерне товариство "Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання"
(надалi - Товариство) є правонаступником всiх прав та зобов'язань Вiдкритого
акцiонерного товариства "Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання".
Мiсцезнаходження Товариства: 82400 Львiвська обл., м. Стрий, вулиця Промислова,
будинок 4
Основними видами дiяльностi, якими займається товариство є:
- Виробництво металообробних машин;
- Ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення;
- Неспецiалiзована оптова торгiвля.
Валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Фiнансову звiтнiсть за 2019 рiк було пiдготовлено у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ.
При складаннi звiтностi в системi облiку операцiй нiчого не змiнювалося, а також
не вносились правки в дiючий в Українi план рахункiв. Звiтнiсть по МСФЗ
пiдготовлена на пiдставi даних про операцiї. Iнформацiя для МСФЗ була взята з
системи бухгалтерського облiку товариства шляхом її трансформацiї у вiдповiдностi
до МСФЗ.
Рiчний звiт за МСФЗ включає такi форми звiтностi:
- Баланс (звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду);
- Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за звiтний перiод;
- Звiт про змiни у власному капiталi за звiтний перiод;
- Звiт про рух грошових коштiв за звiтний перiод;
- Примiтки, включаючи короткий опис iстотних елементiв облiкової полiтики та iншу
пояснювальну iнформацiю.
Форми звiтностi затверджуються на загальних зборах акцiонерiв.
2. Умови функцiонування, ризики та економiчна ситуацiя в Українi
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує
демонструвати деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi економiцi, що
розвивається. Такi особливостi включають, але не обмежуються низьким рiвнем
лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю
валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом
платежу за межами України.
Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй
уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також
економiки в цiлому. Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не типовi
для країн iз розвинутою економiкою.
На українську економiку впливають ринковi коливання та зниження темпiв
економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до
зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу,
суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та ускладнення умов
кредитування в Українi.
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України з метою
пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i
компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також
вартостi капiталу для Товариства та його контрагентiв, що може вплинути на
фiнансовий стан, результати операцiй та економiчнi перспективи Товариства.
В той час як керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для
пiдтримки економiчної стабiльностi Товариства в умовах, що склалися, подальше
погiршення ситуацiї у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на
результати та фiнансовий стан Товариства, який неможливо визначити на даний
момент.
3.Основа подання iнформацiї
Пiдприємство веде бухгалтерський облiк в українських гривнях ("грн." або "гривня")
вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (надалi - ПСБО)
та iншого чинного українського законодавства з бухгалтерського облiку. Українськi
принципи бухгалтерського облiку вiдрiзняються вiд загальноприйнятих МСФЗ. Отже, ця
фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв Пiдприємства,

мiстить коригування, якi необхiдно було внести у фiнансову звiтнiсть для того, щоб
вона вiдповiдала МСФЗ.
4. Основа складання звiтностi
За звiтнiй перiод 2013 року ПАТ "Стрийський завод КПО"" склав першу повну
фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.
Данi фiнансової звiтностi, складеної за 2015 р. на основi МСФЗ, використанi в
якостi зрiвняних даних для складання фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтний перiод
2016 року.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi. Фiнансова
звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення безперервностi дiяльностi.
Нижче наведенi основнi положення облiкової полiтики, що використовувалися
Товариством пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi.
5. Опис обраної облiкової полiтики.
Бухгалтерський облiк ПАТ "Стрийський завод КПО" органiзований вiдповiдно до вимог
Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд
16.07.1999 р. № 996-ХIV; Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, "Iнструкцiї
про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу,
зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" вiд 31.11.1999 р.
№ 291. Податковий облiк здiйснюється вiдповiдно до Податкового Кодексу України.
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства:
1. Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть пiдприємства формується з дотриманням
таких принципiв: обачностi, безперервностi дiяльностi, перiодичностi iсторичної
(фактичної) собiвартостi, принципу нарахування, єдиного грошового вимiрника.
2. Необоротнi активи. Основнi засоби облiковуються за iсторичною собiвартiстю.
Знос основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. До малоцiнних
необоротних матерiальних активiв вiдносяться активи вартiстю до 6000 грн., термiн
використання яких бiльше одного року. Знос для МНМА нараховується в першому мiсяцi
використання об'єкту в розмiрi 100 % вартостi, яка амортизується. Знос
вiдображається в бухгалтерському облiку на рахунку 132 "Знос iнших необоротних
активiв". Незавершене будiвництво вiдображається при первiсному визнаннi його за
собiвартiстю. Амортизацiя на незавершене будiвництво не нараховується до моменту
завершення будiвництва вiдповiдних активiв та введення їх в експлуатацiю.
3. Запаси. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Запаси, якi
не приносять економiчних вигод в майбутньому, визнаються нелiквiдними i списуються
з балансу. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв строком експлуатацiї
не бiльше одного року вiдображаються рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi
предмети", списуються з балансу при передачi в експлуатацiю з наступною
органiзацiєю оперативного облiку в мiсцях експлуатацiї.
4. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнається активом, якщо
iснує ймовiрнiсть отримання товариством майбутнiх економiчних вигод i її можливо
достовiрно визначити. У балансi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги, вiдображається за чистою вартiстю.
5. Зобов'язання визнаються , якщо їх оцiнка може бути достовiрно визначена i iснує
ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок їх погашення. Якщо
на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума
включається до складу доходу звiтного перiоду. Поточнi зобов'язання вiдображаються
в балансi за сумою погашення.
6. Товариство створює забезпечення на виплату вiдпусток працiвникiв. Величина
забезпечення витрат на оплату вiдпусток визначається як добуток фактично
нарахованої працiвникам заробiтної плати i норми резервування. Норма резервування
визначається як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального
рiчного планового фонду оплати працi.
7. Доходи i витрати визнаються на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi
i вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони належать.
8. Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть складається у грошовiй одиницi
України - гривнi.
6. Умовнi активи i зобов'язання.
Умовнi зобов'язання не визнаються в фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються лише
у випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди,
незначна.
Умовнi активи не визнаються в фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у разi, коли
iснує ймовiрнiсть притоку економiчних вигод.
7. Подiї пiсля дати балансу
Подiї пiсля дати балансу - це сприятливi та несприятливi подiї, що виникли мiж
датою балансу та датою затвердження фiнансової звiтностi до випуску.

При цьому датою випуску звiтностi є дата офiцiйного дозволу керiвництва
пiдприємства на випуск (публiкацiю, подання) фiнансових звiтiв за межi
Пiдприємства.
Пiдходи до вiдображення таких подiй у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства визначено
МСБО 10 "Подiї пiсля дати балансу".
Коригування активiв i зобов'язань є необхiдним у разi подiй, якi вiдбуваються
пiсля дати балансу i надають додаткову iнформацiю для визначення сум, пов'язаних з
умовами, що iснують на дату балансу таких як:
- банкрутство замовника, що пiдтверджує наявнiсть безнадiйної дебiторської
- заборгованостi на дату балансу;
- продаж запасiв нижче собiвартостi, який пiдтверджує, що чиста реалiзацiйна
вартiсть цих запасiв на дату балансу була нижчою за їхню собiвартiсть;
- продаж основних засобiв за цiною, нижчою за їхню балансову вартiсть, що свiдчить
про зменшення їхньої корисностi на дату балансу;
- виявлення суттєвих помилок, що призвели до перекручення даних фiнансової
звiтностi.
Якщо пiсля дати балансу Пiдприємство отримує iнформацiю про умови, якi iснували на
дату балансу, йому слiд оновити розкриття iнформацiї, пов'язаної iз цими умовами,
з урахуванням нової iнформацiї.
Своєю чергою, подiї, якi вiдбуваються пiсля дати балансу i вказують на умови, що
виникли пiсля цiєї дати, не потребують коригування статей балансу таких як:
об'єднання бiзнесу пiсля дати балансу або продаж великого дочiрнього
пiдприємства;
оголошення плану про припинення дiяльностi;
суттєвi придбання активiв, класифiкацiя активiв як утримуваних для продажу
згiдно з МСФЗ 5, iнший продаж активiв;
знищення виробничих потужностей внаслiдок пожежi пiсля дати балансу;
оголошення про значну реструктуризацiю або про початок її здiйснення;
значнi операцiї зi звичайними акцiями та з потенцiйними звичайними акцiями
пiсля дати балансу;
надзвичайно великi змiни цiн на акцiї або валютних курсiв пiсля дати
балансу;
змiни ставок податкiв або податкового законодавства, прийнятих або
оголошених пiсля балансу, якi впливають на податковi активи й зобов'язання;
прийняття значних зобов'язань або непередбачених зобов'язань;
початок великого судового процесу, що виник виключно внаслiдок подiй, якi
вiдбулися пiсля дати балансу.
Якщо наслiдки наведених подiй є настiльки суттєвими, що можуть вплинути на
здатнiсть користувачiв фiнансових звiтiв робити вiдповiднi оцiнки та приймати
рiшення, в примiтках до фiнансових звiтiв розкривають:
характер подiї;
оцiнку фiнансового результату або твердження, що таку оцiнку зробити
неможливо.
8. Порiвнянна iнформацiя
У тих випадках, коли мала мiсце необхiднiсть, порiвнянна iнформацiя була
вiдкоректована таким чином, щоб вiдповiдати змiнам в пiдготовленiй фiнансової
звiтностi в поточному роцi.
9. Управлiння фiнансовими ризиками:цiлi та принципи
Товариство схильне до наступних ризикiв, пов'язаних з використанням фiнансових
iнструментiв:
"
Кредитний ризик
"
Ризик лiквiдностi
"
Ринковий ризик
В цiй примiтцi розкрито iнформацiю про схильнiсть Товариства кожному iз зазначених
ризикiв, про цiлi Товариства, його полiтику та методи оцiнки та управлiння
ризиками.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за
фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових
збиткiв. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно можуть призвести до виникнення
концентрацiї кредитного ризику, в основному складаються з грошових коштiв та
дебiторської заборгованостi.

Кредитний ризик, пов'язаний з нормальною господарською дiяльнiстю Товариства,
контролюється кожною операцiйною одиницею пiд час виконання затверджених
Товариством процедур оцiнки надiйностi та платоспроможностi кожного контрагента, в
тому числi щодо стягнення заборгованостi. Монiторинг дiяльностi кредитного ризику
здiйснюється на рiвнi Товариства вiдповiдно до встановлених керiвних принципiв та
методiв вимiрювання для того, щоб визначити i проводити монiторинг ризикiв,
пов'язаних з контрагентами.
Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у можливому впливi на фiнансовий результат Товариства або
на вартiсть фiнансових iнструментiв коливання ринкових цiн, таких як процентнi
ставки та курси валют. Метою управлiння ринковим ризиком є контроль рiвня
ринкового ризику та забезпечення оптимального спiввiдношення доходностi та ризику
в межах прийнятих параметрiв.
Валютний ризик пов'язаний з активами, зобов'язаннями, операцiями та фiнансуванням,
вираженими в iноземнiй валютi.
Умови невизначеної полiтичної ситуацiї в Українi та вплив вказаної ситуацiї на
курс гривнi до iноземних валют, а також значна негативна величина чистої
фiнансової позицiї свiдчать про можливi ускладнення при погашеннi валютних
зобов'язань. Товариство не здiйснювало операцiй з метою хеджування ризикiв,
пов'язаних з iноземною валютою.
Товариство не має жодних фiнансових активiв та зобов'язань з плаваючою процентною
ставкою.
Товариство вважає, що ризик змiни вiдсоткових ставок є несуттєвим i не
використовує iнструменти для хеджування таких ризикiв в даний час. Тим не менш,
Товариство здiйснює монiторинг процентних ставок i буде використовувати
iнструменти для хеджування таких ризикiв по мiрi необхiдностi.
10. Розкриття показникiв звiту про фiнансовий стан (баланс):
10.1.Необоротнi активи
10.1.1.Нематерiальнi активи:
Станом на 31 грудня 2019 року на балансi облiковуються нематерiальнi активи за
залишковою вартiстю 0 тис. грн.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв складала 3 тис. грн., накопичена
амортизацiя - 3 тис. грн.
10.1.2.Основнi засоби:
Станом на 31 грудня 2019 року на балансi облiковуються основнi засоби за
залишковою вартiстю 3744 тис. грн., первiсна вартiсть - 24 912 тис. грн.,
нарахований знос 21 168 тис. грн.
10.2.Оборотнi активи
10.2.1.Запаси:
Станом на 31 грудня 2019 року на Балансi Товариства облiковуються виробничi запаси
у сумi 2202 тис. грн., готова продукцiя у сумi 1565 тис. грн. та товари у сумi
122 тис. грн.
Статтю балансу незавершене виробництво у сумi 5038 тис.грн. було знецiнено, так як
вона не вiдповiдає визначенню незавершеного виробництва. В данiй статтi
вiдображенi витрати попереднiх перiодiв, по яким вже продукцiя вироблена. Сума
знецiнення вiдображається через статтю нерозподiлений прибуток (непокритий
збиток).
10.2.2.Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги:
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 року вiдображається за чистою
реалiзацiйною вартiстю та складає суму розмiром 834 тис. грн.
У 2019 роцi Товариство не створювало резерв сумнiвних боргiв.
10.2.3. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками складається з:
за виданими авансами - 1639 тис.грн.
з бюджетом - 1236 тис. грн.
iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 1327 тис. грн.
10.2.4 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Вартiсть грошових коштiв та їх еквiваленти станом на 31.12.2019 р. в нацiональнiй
валютi становить 45 тис. грн., в iноземнiй валютi не облiковуються на балансi
Товариства.
10.3.Власний капiтал
10.3.1.Зареєстрований (пайовий) капiтал:
Станом на 31.12.2019 року зареєстрований (пайовий) капiтал складає 212 тис. грн.,
що вiдповiдає статутним документам Товариства.

10.3.2. Резервний капiтал станом на 31.12.2019 року становить 53 тис. грн.
10.3.3. Нерозподiлений прибуток
Станом на 31.12.2019 р. нерозподiлений балансовий прибуток Товариства становить 10
532 тис. грн.
10.4. Зобов'язання
Зобов'язання вiдображаються у балансi Пiдприємства за умови, що його оцiнка може
бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у
майбутньому внаслiдок його погашення.
Зобов'язання Товариства складаються з довгострокових та поточних.
Станом на 31.12.2019 року iншi довгостроковi зобов'язання становлять 1745 тис.
грн.
Станом на 31.12.2019 р. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Товариства становить 356 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками становлять:
з бюджетом - 89 тис. грн.;
зi страхування - 7 тис. грн.;
з оплати працi - 39 тис. грн.;
iншi поточнi зобов'язання - 2028 тис. грн.
В балансi поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою погашення.
Станом на 31.12.2019 року Товариством облiковується забезпечення на оплату
вiдпусток у сумi розмiром 28 тис. грн.
11. Розкриття показникiв звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний
дохiд):
У ходi трансформациiї Звiту про фiнансовi результати за 2018 рiк здiйснено аналiз
доходiв i витрат з метою визначення правильностi їх класифiкацiї та визнання
вiдповiдно до МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 18 "Дохiд" доходи вiд реалiзацiї
визнаються за принципом нарахування, а в разi, коли невизначенiсть виникає
стосовно можливостi отримати суму, вже включену до виручки, недоотримана сума, або
сума, ймовiрнiсть отримання якої стала малоймовiрною, визначається як витрати, а
не як коригування суми первiсно визнаної виручки.
Вiдповiдно до затверджених Комiтетом з МСФЗ "Принципами подання фiнансової
звiтностi" Товариство при поданнi iнформацiї про доходи i витрати повинен
дотримуватися принципу їх порiвняння.
Для визначення доходу вiд реалiзацiї продукцiї та послуг Товариством
застосовувався метод нарахування. Згiдно з цим методом доход визнається у момент,
коли продукцiя вiдвантажена покупцям, а послуги наданi замовникам. Чистий доход
вiд реалiзацiї продукцiї, послуг це доход за вирахуванням вiдповiдних податкiв,
зборiв.
За 2019 рiк чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї та послуг товариства у звiтi про
фiнансовi результати склав 31 тис. грн., iншi операцiйнi доходи 1315 тис. грн.,
iншi доходи - 929 тис.грн.. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт,
послуг) у звiтному перiодi склала 12 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - 252 тис.
грн., адмiнiстративнi витрати - 1844 тис. грн.. Результатом фiнансово господарської дiяльностi у 2019 роцi є прибуток у сумi 167 тис. грн.
12. Звiт про рух грошових коштiв
12.1.Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
12.1.1.Надходження вiд реалiзацiї продукцiї
Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у сумi 2129 тис.
грн.
Iншi надходження в сумi 124 тис. грн.
Надходження сумарно становлять 2253 тис. грн.
12.1.2.Витрачання на оплату:
Витрачання на оплату Товарiв (робiт, послуг) становлять 1128 тис. грн.
Iншi витрачання в сумi 1236 тис. грн.
Витрачання сумарно становлять 2372 тис. грн.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод становить -119 тис. грн.
13. Звiт про змiни у власному капiталi
На початок року власний капiтал Товариства становив 16255 тис. грн., скоригований
залишок на початок року становить 10365 тис. грн. Збиток за звiтний перiод склав
316 тис. грн. Власний капiтал на кiнець року становить 10532 тис. грн.
14. Критичнi облiковi судження i основнi джерела невизначеностi в оцiнках.

14.1. Ключовi джерела невизначеностi в оцiнках - критичнi облiковi оцiнки
Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi або такi, що здiйснюють на
неї вплив, а також пов'язане з ними розкриття iнформацiї повиннi бути оцiненi, що
вимагає вiд керiвництва здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть
бути точно вiдомi на дату пiдготовки фiнансової звiтностi. "Критична облiкова
оцiнка" є одночасно суттєвою для вiдображення як фiнансового стану Товариства, так
i результатiв його дiяльностi. Критична облiкова оцiнка вимагає вiд керiвництва
найбiльш складних, суб'єктивних або комплексних суджень, найчастiше внаслiдок
необхiдностi оцiнки впливу аспектiв, якi за своєю суттю є невизначеними.
Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i
досвiду минулих перiодiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає
прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони
можуть змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i
оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих
коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюються
такi припущення та оцiнки, у майбутньому.
15. Пов'язанi особи
У Товариства пов'язанi особи вiдсутнi.
16. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати балансу в Товариствi не вiдбувалось сприятливих та несприятливих подiй,
якi є суттєвими, i якi можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв
звiтностi.

Миколайович

Керiвник
Головний бухгалтер

-

_______________ Кулик Вiктор
______________

Возняк Iрина Федорiвна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

2

3
4
5
6
7
8

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
(1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти
аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти
аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес.
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи
контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням;
03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Аудиторська
фірма "ПРОМИСЛОВА
АУДИТОРСЬКА СПІЛКА"

3

33100397

04073, м.Київ, проспект
Московький,23
3464
0702
29.06.2017
01.01.2020 - 31.12.2020
02

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/н

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

16-А
12.04.2020

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

12.03.2020 - 30.04.2020

12

Дата аудиторського висновку

30.04.2020

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

38280.00

14

Текст аудиторського звіту

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства
"Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання"
станом на 31 грудня 2019 року

Адресат
Власники цінних паперів,
Керівництво Публічного акціонерного товариства "Стрийський завод ковальськопресового обладнання"
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
"Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання", що складається зі звіту про
фінансовий стан на 31 грудня 2019 р., звіту про сукупний дохід, звіту про
власний капітал, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною

датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих
облікових політик, Звіт керівництва.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки
із застереженням" нашого Звіту незалежного аудитора, фінансова звітність, що
додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
Товариства станом на 31 грудня 2019 року та його фінансові результати і грошові
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних
стандартів звітності (МСФЗ).
Основа для думки із застереженням
Аудитори зазначають, що у
боргів по заборговоності
заборгованості 20.02.2015
заборгованості 31.12.2011
заборгованості 20.02.2015

2019 році Товариство не створювало резерв сумнівних
з АВК - 201 000,00 грн. дата виникнення
р.; ДП "Мобрезерв" 91 887,04 дата виникнення
р.; ТОВ "Промснад" - 22 319,11 грн. дата виникнення
р.

Аудитори зазначають, що за 2019 рік по Товариству не здійснювало
інвентаризацію розрахунків з дебіторами та кредиторами при складанні річної
звітності, хоча дебіторська заборгованість в балансі складає 834 тис.грн. та
кредиторська заборгованість в балансі складає 356 тис.грн. та є суттєвою по
відношенню до валюти балансу.
Тому, Аудитор зазначає, що вплив на фінансову звітність може бути значним, проте
не всеохоплюючим. Крім того, ми вважаємо, що можливий вплив на фінансову
звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим в окремих
аспектах, проте не всеохоплюючим.
Аудит було проведено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
"Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього аудиторського
звіту.
Ми є незалежними по відношенню до Товариства відповідно до вимог Кодексу етики
професійних бухгалтерів до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали
відповідні етичні процедури відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані
нами докази є достатніми для висловлення нашої думки із застереженням.
Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності
Припущення про безперервність господарської діяльності Товариства, розглядається
аудитом у відповідності до МСА 570 "Безперервність діяльності" як така, що
продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні
потреби ліквідуватися або припиняти її. Це базується на суджені аудитора, а
також на даних бухгалтерського обліку товариства та проведених бесід (наданих
запитів) управлінському персоналу по даному питанню.
Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності, ми звертаємо увагу на
ризики обумовлені зовнішніми чинниками, які пов'язані з наступним: з загальною
економічною ситуацією в Україні; санітарно-епідеміологічними ризиками (пандемія
коронавірусу) та вірогідність отримання збитків; можливим зміненням
законодавства у сферах регулювання діяльності та оподаткування; невизначеність у
податкових перевірках та з іншими чинниками. При цьому вважаємо, що
управлінському персоналу необхідно здійснити оцінку ризиків, розробити заходи
по їх зменшенню (або усуненню), припущення про безперервність діяльності.
Ключові питання
Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці
питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та
враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої
думки щодо цих питань.
Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша
інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті про управління, але
не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.
Наша думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на іншу
інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї
іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою,
що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми
доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми
зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно
було б включати до звіту
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваження, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При підготовці фінансової звітності управлінського персоналу несе
відповідальність за визначення здатності Товариства продовжувати свою діяльність
на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли
управлінський персонал або планує ліквідувати Товариством чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашою метою є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність в
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
o
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову,
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами
внутрішнього контролю;
o
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
o
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;
o
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та
на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів
можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку
щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій
звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати
нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію
припинити свою діяльність на безперервній основі.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями,
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські
результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю,
виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями,
твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та
повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обгрунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано,
щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час
аудиту фінансової звітності поточного періоди, тобто ті, які є ключовими
питаннями аудиту.
Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання,
або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід
висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ПРОМИСЛОВА
АУДИТОРСЬКА СПІЛКА".
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33100397
Місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 23.
Місце проведення державної реєстрації: Оболонська районна у місті Києві
Державна адміністрація.
Дата проведення державної реєстрації: 19.08.2004 року.
Номер запису: 1 069 102 0000 000369.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ПРОМИСЛОВА
АУДИТОРСЬКА СПІЛКА" включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської
діяльності, який веде Аудиторська палата України відповідно до вимог Закону
України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від
21.12.2017 року. № 2258-VIII (номер реєстрації 3464, дата реєстрації 31.10.2018
року, Розділ IV).
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане ТОВ "АФ
"ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА" про те, що суб'єкт аудиторської діяльності
пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг,
створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та
законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність № 0702,
видане на основі рішення Аудиторської Палати України від 29.06.2017року. №
347/8, чинне до 31.12.2022 року.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Договір на проведення аудиту - № 16-А від 12 березня 2020 р.
Дата початку проведення аудиту - 12 березня 2020 р.
Дата закінчення проведення аудиту - 30 квітня 2020 р.
Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного
аудитора, є Голубець Сергій Миколайович, сертифікат аудитора серія "А" № 004647
від 18 травня 2001 року, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів 100707.
Диплом четвертого рівня в області Міжнародних стандартів фінансової
звітності, виданий рішенням Міжнародної асоціації бухгалтерів - IAB №157242-1
від 10.02.2016 року, Диплом Інституту сертифікованих фінансових менеджерів ICFM DipIAS, Reg N IAS 11004, від 25.04.2018 року.
Ключовий партнер з аудиту
С.М.

Голубець

Від імені аудиторської фірми:
Директор
ТОВ "АФ "Промислова Аудиторська Спілка"

Голубець С.М.

Адреса Аудитора:

Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд.23
тел. (044) 501-03-13.

Складено

2020 року

30 квітня

XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвництво ПАТ "Стрийський завод КПО" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують
рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть,
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його
контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне
та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента i юридичних
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва -Голова
Правління Кулик Віктор Миколайович.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
Дата
інформаційній базі даних
виникнення
Національної комісії з
події
цінних паперів та фондового
ринку або через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення регульованої
інформації від імені
учасників фондового ринку
1
2
22.03.2018
22.03.2018
25.04.2018

26.04.2018

25.04.2018

26.04.2018

Вид інформації

3
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

