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

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

Голова 
правлiння 

      
Зубко Сергiй Геннадiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

24.04.2015                         М.П. 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Житомирський завод 
огороджувальних конструкцiй" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

01413394 

4. Місцезнаходження 
емітента 

10001 Житомирська область Корольовський район м. Житомир вул. 
Баранова, буд. 89 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

0412 427698 0412 427698 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

zok@emzvit.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 

22.04.2015 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 

76 (2080) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку 

  
22.04.2015 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці www.zok.ua 

в мережі 
Інтернет 

24.04.2015 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

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

X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

  



включено до складу іпотечного покриття 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) 

X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

  

33. Примітки В складi рiчної iнформацiї Емiтента цiнних паперiв вiдсутнi: 
-  Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - так як Емiтент не брав участi у створеннi 
юридичних осiб. 
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - так як посада корпоративного секретаря на пiдприємствi не 
передбачена. 
- Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не 
проводило рейтингову оцiнку, у статутному капiталi емiтента вiдсутня державна частка, емiтент не має 
стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища.    
- Iнформацiя про осiб, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй Емiтента, так як станом на 31.12.2014 р. вiдсутнi 
особи, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй Емiтента. 
- Iнформацiя про дивiденди, так як рiшення про нарахування i виплату дивiдендiв загальними зборами акцiонерiв 
не приймалось, дивiденди не виплачувались. 
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. 
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так  як Товариство здiйснило випуск лише простих 
iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. 
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери - так  як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi 
цiннi папери Товариством не випускались. 
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не 
здiйснювало викуп власних акцiй. 
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - так як Емiтент не здiйснював випуск боргових 
цiнних паперiв 
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття - так 
як Емiтент випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснював. 
- 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 - 
в зв'язку з їх вiдсутнiстю у Емiтента. 
- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Емiтент 
iпотечнi сертифiкати не випускав. 
- Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють 
сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як Емiтент сертифiкати ФОН 
не випускав. 
- Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) - так як Емiтент подає текст аудиторського висновку (звiту) у складi 
регулярної рiчної iнформацiї. 
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав. 
- Рiчна фiнансова звiтнiсть - так як Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi. 
 
 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Публічне акцiонерне товариство " Житомирський 
завод огороджувальних конструкцiй" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  АГ №290927 

3. Дата проведення державної реєстрації  21.03.1994 

4. Територія (область)  Житомирська область 

5. Статутний капітал (грн.)  1993513.15 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 335 

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

25.11  
 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН 
КОНСТРУКЦІЙ  

 41.20  БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 

 16.29 
 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ; ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З 
КОРКА, СОЛОМКИ ТА РОСЛИННИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ 

10. Органи управління 
підприємства 

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
заповнення інформації про органи управління емітента акціонерними 
товариствами не передбачено 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 ПАТ " Укрсоцбанк" 

2) МФО банку  300023 

3) Поточний рахунок  26007000038555 

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

 ПАТ " Укрсоцбанк" 

5) МФО банку  300023 

6) Поточний рахунок  26005000038546 

 



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

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 
Дата закінчення 

дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Господарська діяльність, пов"язана із 
створенням об"єктів архітектури                                                                                                                                                                                         

АГ 574580            07.04.2011 
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у 
Житомирській області Міністерства регіонального розвитку та 

будівництва України                                                                                                                     
26.04.2015                     

Опис Після закінчення терміну дії ліцензії Товариство планує продовжити її шляхом отримання нової Ліцензії 

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Товариство зобмеженою вiдповiдальнiстю "Базiс 
Поiнт" 

31115794 
03056 Київська область Київський район м. Київ вул. Польова 

буд. 24 
  0.448677486920 

Товариство з обмеженою відповідальністю"Фондова 
компанія "Фаворит" 

23730178 
03067 Київська область Дані про район міста відсутні м. Київ 

вул.Гарматна,6 
  0.004288434760 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Станом на 31.12.2014 року загальна кiлькiсть 
акцiонерiв - фiзичних осiб складає 656 осіб 

д/в данi вiдсутнi  данi вiдсутнi  99.547034078320 

Усього 100.000000000000 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
1) посада Голова Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Зубко Григорiй Iванович 

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

ВМ 639398 10.11.1998 Богунським РВ УМВС України в 
Житомирській обл. 

4) рік народження** 1939 
5) освіта** вища, Миколаївський корабельно-будiвельний iнститут 
6) стаж роботи (років)** 57 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ВАТ "ЖЗОК", голова правління 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

25.04.2014 терміном на 3 роки 

9) опис    До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів 
Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є 
координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Наглядовою Радою своїх функцій, 
зокрема скликання засідань наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засідань, 
організація ведення протоколів засідань наглядової ради. Повний обсяг прав і обов" язків посадової особи 
викладено в Статуті Товариства. Винагороду за виконання обов'язків голови Наглядової ради, в т.ч. у 
натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на 
інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 57 років. Перелік попередніх посад, 
які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - голова правління, радник голови правління. В 
звітному році голова Наглядової ради Товариства не змінювався. Обраний 25.04.2014 р. членом Наглядової 
ради за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 25.04.2014 р.) та обраний 25.04.2014 р. 
головою Наглядової ради за рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової пади №28 від 
25.04.2014 р.) строком на 3 роки. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.   
 
1) посада Член правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кушнiр Лариса Миколаївна 

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

ВМ 217189 15.10.1996 Корольовський РВ УМВС України в 
Житомирській обл. 

4) рік народження** 1951 
5) освіта** вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут 
6) стаж роботи (років)** 41 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

головний економiст ПАТ"Житомирський ЗОК" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

30.03.2011 терміном на 5 років 

9) опис    До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих 
на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного 
використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний 
обсяг прав і обов" язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової 
особи складає 41 рік. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - 
начальник ВЕА і ЗП ПАТ " Житомирський ЗОК". В звітному році змін щодо даного члена правління 
Товариства не було. Обрана членом правління Товариства 30.03.2011 р. строком на п" ять років. Посадова 
особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання обов'язків члена 
правління, в т.ч. у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не 
обіймає інші посади на інших підприємствах. 
 
1) посада Член правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Захарченко Анатолій Григорович 

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

ВМ 337572 20.05.1997 Корольовський РВ УМВС України в 
Житомирській обл. 

4) рік народження** 1950 
5) освіта** вища, Київськiй полiтехнiчний інститут 
6) стаж роботи (років)** 42 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Начальник ВЕТіТ, ПАТ "Житомирський ЗОК" 



8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

30.03.2011 терміном на 5 років 

9) опис    До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих 
на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного 
використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний 
обсяг прав і обов" язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової 
особи складає - 42 роки. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 
років - начальник ВНТіТ. В звітному році змін щодо даного члена правління не було. Обраний членом 
правління Товариства 30.03.2011 р. строком на п" ять років. Посадова особа судимостей за корисливі і 
посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Як член правлiння 
будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд емiтента за звiтний перiод не отримувала. 
 
1) посада Член правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Махлайчук Станiслав Георгiйович 

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

ВМ 738362 17.03.1999 Богунський РВ УМВС України в 
Житомирській обл. 

4) рік народження** 1956 
5) освіта** вища, сiльскогосподарський iнститут 
6) стаж роботи (років)** 36 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Начальник відділу кадрів ПАТ "Житомирський ЗОК" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

30.03.2011 терміном на 5 років 

9) опис    До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих 
на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного 
використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний 
обсяг прав і обов" язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової 
особи складає 36 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 
років - начальник відділу кадрів. В звітному році змін щодо даного члена правління Товариства не було. 
Обраний членом правління Товариства 30.03.2011 р. строком на п" ять років. Посадова особа судимостей за 
корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання обов'язків члена правління, в т.ч. у 
натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на 
інших підприємствах. 
 
1) посада Член правлiння-головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Залiзнюк Марiя Семенiвна 

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

ВМ 900722 12.07.2000 Богунський РВ УМВС України в 
Житомирській обл. 

4) рік народження** 1955 
5) освіта** вища, МАУП (м. Житомир) 
6) стаж роботи (років)** 39 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Житомирський завод огороджувальних конструкцій", 
головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

30.03.2011 терміном на 5 років 

9) опис    До повноважень посадової особи як члена правління - головного бухгалтера відноситься 
організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, здійснення заходів, спрямованих на 
керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного 
використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний 
обсяг прав і обов" язків посадової особи як члена правління викладено в Статуті Товариства. Обов'язками 
головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних 
засад, встановлених Законом України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з 
урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація 
контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Загальний 
стаж роботи посадової особи складає 39 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа 
протягом останніх 5 років - головний бухгалтер. В звітному році головний бухгалтер Товариства не 
змінювався. В звітному році змін щодо даного члена правління Товариства не було. Обрана членом 
правління Товариства 30.03.2011 р. строком на п" ять років. Посадова особа судимостей за корисливі і 
посадові злочини не має. Отримує винагороду визначену штатним розкладом пiдприємства вiдповiдно до 
обiймаємої посади. Як член правлiння будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi, вiд емiтента за 
звiтний перiод не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної Капiнус Iгор Анатолiйович 



особи або повне найменування 
юридичної особи 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ВМ 319817 21.03.1997 Богунський РВ УМВС України в 
Житомирській обл. 

4) рік народження** 1954 
5) освіта** вища, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут 
6) стаж роботи (років)** 40 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

головний iнженер ПАТ "Житомирський ЗОК" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

25.04.2014 терміном на 3 роки 

9) опис    До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів 
Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати 
участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що 
стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов" язків посадової 
особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 40 років. Перелік 
попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - головний інженер. В звітному 
році змін щодо даного члена Наглядової ради Товариства не було. Обраний 25.04.2014 р. членом Наглядової 
ради за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 25.04.2014 р.) строком на 3 роки. Посадова 
особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання обов'язків члена 
Наглядової ради, в т.ч. у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа 
не обіймає інші посади на інших підприємствах. 
 
1) посада Голова ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Бобрович Галина Михайлiвна 

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

ВМ 900727 12.07.2001 Богунським РВ УМВС України в 
Житомирській обл. 

4) рік народження** 1959 
5) освіта** вища, МАУП (м. Житомир) 
6) стаж роботи (років)** 38 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

заступник головного бухгалтера ПАТ "Житомирський ЗОК" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

30.03.2011 терміном на 5 років 

9) опис    До повноважень голови ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-
господарською діяльністю Товариства. Обов'язками голови Ревізійної комісії є забезпечення проведення 
своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності. Повний обсяг прав і обов" язків посадової особи 
викладено в Статуті Товариства. Винагороду за виконання обов'язків голови Ревізійної комісії, в т.ч. у 
натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Загальний стаж роботи посадової особи 
складає 38 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - 
заступник головного бухгалтера. В звітному році голова Ревізійної комісії Товариства не змінювалась. 
Обрана головою Ревізійної комісії Товариства 30.03.2011 р. строком на п" ять років. Посадова особа 
судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає інші посади на інших 
підприємствах. 
 
1) посада Голова правління 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Зубко Сергій Геннадійович 

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

ВН 092752 01.06.2002 Житомирським МВ УМВС України в 
Житомирській обл. 

4) рік народження** 1986 
5) освіта** вища, Києво-Могилянська академія 
6) стаж роботи (років)** 7 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ЖЗОК", тимчасово виконуючий обов"язки голови 
правління 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

11.12.2012 терміном на 5 років 

9) опис    До повноважень посадової особи як голови правління відноситься керівництво діяльністю 
Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками голови 
правління є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою 
Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної 
діяльності підприємства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті 
Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 7 років. Перелік попередніх посад, які займала 
дана посадова особа протягом останніх 5 років - заступник директора з комерційної діяльності, тимчасово 



виконуючий обов" язки голови правління. В звітному році голова правління Товариства не змінювався. 
Обраний головою правління Товариства за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, які 
відбулися 11 грудня 2012 року строком на 5 років. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові 
злочини не має. Отримує винагороду, визначену штатним розкладом пiдприємства вiдповiдно до обiймаємої 
посади. Винагород у  натуральнiй формi вiд емiтента за звiтний перiод посадова особа не отримувала. 
Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. 
 
1) посада Член Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Весельська Зоя Михайлівна 

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

ВМ 796638 08.12.1999 Корольовським РВ УМВС України в 
Житомирській обл. 

4) рік народження** 1962 
5) освіта** середня-спеціальна 
6) стаж роботи (років)** 37 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Поліська меблева фабрика, майстер 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

30.03.2011 терміном на 5 років 

9) опис    До повноважень члена ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-
господарською діяльністю Товариства. Обов'язками члена Ревізійної комісії є забезпечення проведення 
своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності. Повний обсяг прав і обов" язків посадової особи 
викладено в Статуті Товариства. Винагороду за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії, в т.ч. у 
натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Загальний стаж роботи посадової особи 
складає 37 років. Протягом останніх 5 років обіймала посаду техніка. В звітному році змін щодо даного 
члена Ревізійної комісії Товариства не було. Обрано членом Ревізійної комісії Товариства 30.03.2011 р. 
строком на п" ять років. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа 
не обіймає інші посади на інших підприємствах. 
 
1) посада Член Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Сікан Людмила Михайлівна 

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

ВМ 205605 13.08.1996 Корольовським РВ УМВС України в 
Житомирській обл. 

4) рік народження** 1960 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 34 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Житомирський завод металевих конструкцій, технік-технолог 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

30.03.2011 терміном на п"ять років 

9) опис    До повноважень члена ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-
господарською діяльністю Товариства. Обов'язками члена Ревізійної комісії є забезпечення проведення 
своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності. Повний обсяг прав і обов" язків посадової особи 
викладено в Статуті Товариства. Винагороду за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії, в т.ч. у 
натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Загальний стаж роботи посадової особи 
складає 34 роки. Протягом останніх 5 років обіймала посаду майстра. В звітному році змін щодо даного 
члена Ревізійної комісії Товариства не було. Обрано членом Ревізійної комісії Товариства 30.03.2011 р. 
строком на п" ять років. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа 
не обіймає інші посади на інших підприємствах. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Зубко Людмила Миколаївна 

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

ВН 519782 09.03.2011 Корольовським РВ УМВС України в 
Житомирській обл. 

4) рік народження** 1966 
5) освіта** вища, Житомирський філіал КПІ; МАУП м.Житомир 
6) стаж роботи (років)** 23 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

інженер Маркетингу, ПАТ ''Житомирський ЗОК '' 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

25.04.2014 терміном на 3 роки 



9) опис    До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів 
Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати 
участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що 
стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов" язків посадової 
особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 23 роки. Перелік 
попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - інженер, директор. В звітному 
році обрана 25.04.2014 р. членом Наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №19 
від 25.04.2014 р.) строком на 3 роки. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. 
Винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради, в т.ч. у натуральній формі, посадова особа в 
звітному році не отримувала. Посадова особа також обіймає посаду директора ПП " Батерфляй" ( м. 
Житомир, Майдан Перемоги, буд.7). 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Наглядової 
ради 

Зубко Григорiй Iванович 
ВМ 639398 10.11.1998 

Богунським РВ УМВС України в 
Житомирській обл. 

4335 0.77196631485 4335 0 0 0 

Член правлiння 
Кушнiр Лариса 
Миколаївна 

ВМ 217189 15.10.1996 
Корольовський РВ УМВС 

України в Житомирській обл. 
4480 0.79778756413 4480 0 0 0 

Член правлiння 
Захарченко Анатолій 

Григорович 

ВМ 337572 20.05.1997 
Корольовський РВ УМВС 

України в Житомирській обл. 
5585 0.99456329144 5585 0 0 0 

Член правлiння 
Махлайчук Станiслав 

Георгiйович 

ВМ 738362 17.03.1999 
Богунський РВ УМВС України в 

Житомирській обл. 
96 0.0170954478 96 0 0 0 

Член правлiння-
головний 
бухгалтер 

Залiзнюк Марiя 
Семенiвна 

ВМ 900722 12.07.2000 
Богунський РВ УМВС України в 

Житомирській обл. 
5080 0.9046341129 5080 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Капiнус Iгор 
Анатолiйович 

ВМ 319817 21.03.1997 
Богунський РВ УМВС України в 

Житомирській обл. 
16563 2.94949897873 16563 0 0 0 

Голова ревiзiйної 
комiсiї 

Бобрович Галина 
Михайлiвна 

ВМ 900727 12.07.2001 
Богунським РВ УМВС України в 

Житомирській обл. 
4218 0.75113123784 4218 0 0 0 

Голова правління 
Зубко Сергій 
Геннадійович 

ВН 092752 01.06.2002 
Житомирським МВ УМВС 

України в Житомирській обл. 
4583 0.816129555 4583 0 0 0 

Член ревізійної Весельська Зоя ВМ 796638 08.12.1999 268 0.04772479178 268 0 0 0 



комісії Михайлівна Корольовським РВ УМВС 
України в Житомирській обл. 

Член ревізійної 
комісії 

Сікан Людмила 
Михайлівна 

ВМ 205605 13.08.1996 
Корольовським РВ УМВС 

України в Житомирській обл. 
488 0.08690185966 488 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Зубко Людмила 
Миколаївна 

ВН 519782 09.03.2011 
Корольовським РВ УМВС 

України в Житомирській обл. 
0 0 0 0 0 0 

Усього 
45696 

8.1374331541299
99 

45696 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Чергові Позачергові 
Вид загальних зборів 

X   
Дата проведення 25.04.2014 
Кворум зборів 77.857154326923 

Опис В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований 
Наглядовою радою Товариства: 
1.  Обрання членів лічильної комісії. 
2.  Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
3.  Розгляд звіту Правління Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
4.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 
5.  Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 
6.  Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік 
7.  Розподіл  прибутку  Товариства отриманого за результатами роботи в 2013 році. 
8.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
9.  Обрання членів Наглядової ради.  
10.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
вищевказаних  договорів. 
11.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом року з дати прийняття такого рішення. 
 
Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб, зокрема, акціонерів, не надходили. 
За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акціонерів були прийнятi рiшення: 
обрано лічильну комісію, обрано секретаря загальних зборів та прийняті рішення з питань порядку 
проведення загальних зборів. Загальними зборами також прийняті рішення звіт Правління Товариства за 
2013 рік затвердити, роботу Правління Товариства в 2013 році визнати задовільною; звіт Наглядової ради 
Товариства за 2013 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2013 році визнати задовільною; 
звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік затвердити, роботу Ревізійної комісії Товариства в 2013 році 
визнати задовільною; затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік; затверджено порядок розподілу 
прибутку Товариства. Загальні збори акціонерів, крім того, прийняли рішення припинити повноваження 
членів наглядової ради Товариства: голови Наглядової ради Зубка Григорія Івановича, та члена Наглядової 
ради Капінуса Ігоря Анатолійовича, до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства 
"Житомирський завод огороджувальних конструкцій" за рішенням загальних зборів акціонерів були 
обрані Зубко Григорій Іванович, Капінус Ігор Анатолійович, Зубко Людмила Миколаївна. Зборами 
прийнято рішення затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатись з головою і 
членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Житомирський завод огороджувальних 
конструкцій", обрано голову правління Публічного акціонерного товариства "Житомирський завод 
огороджувальних конструкцій" Зубка Сергія Геннадійовича особою, яка уповноважується на підписання 
вищевказаних цивільно-правових договорів. Рішенням загальних зборів акціонерів прийнято рішення про 
попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 25 квітня 2015 року, 
визначено характер і граничну сукупну вартість таких правочинів. 
Позачергові збори акціонерів в звітному періоді не скликались і не проводились. 
 

 
 
 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36859362 
Місцезнаходження 10009 Житомирська область Корольовський район м. Житомир вул. 

Лук"яненка, буд. 5 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ 286663 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

10.10.2013 

Міжміський код та телефон 0412  482569 
Факс 482569 
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме 

депозитарна діяльність депозитарної установи 
Опис ТОВ "Зберігач-Капітал" є депозитарною установою, в якій були відкриті 

рахунки в цінних паперах власникам акцій Емітента в процесі 
дематеріалізації 

 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт" 

Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31133478 
Місцезнаходження 10009 Житомирська область Корольовський Житомир вул. Лук"яненка, 

буд.5 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

2429 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон 0412  482569 
Факс 482569 
Вид діяльності Надання аудиторських послуг 
Опис Приватним підприємством "Аудиторська фірма "Екаунт" проведено 

перевірку фінансових звітів Емітента станом на 31.12.2014 року 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 01001 Київська область Шевченківський район м. Київ вул. Б. Грінченка, 

буд.3 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

д/н 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

 

Міжміський код та телефон 044 2791078 
Факс 044 3777016 
Вид діяльності Національний Депозитарій України забезпечує формування та 

функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність 
не ліцензується. 

Опис Національний Депозитарій України здійснює обслуговування операцій 
емітента щодо випущених ним цінних паперів 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.10.2013 161/1/2013 
Національна комісія 
з цінних паперів та 
фондового ринку 

UA4000073050 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

3.55 561553 1993513.15 
100.000000000

000 

Опис 

Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються, до лістингу не включені. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не 
надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні 
папери Товариством не випускались. Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались. 
 

 



XI. Опис бізнесу 
 

 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
 
У 1976 році в м. Житомирі в експлуатацію були введені будівлі та споруди загальною 
площею 20 га, виробнича площа 52800 кв. м. На підприємстві встановлено обладнання, 
яке дозволяє виготовляти широкий спектр металоконструкцій з різним ступенем 
обробки зовнішньої поверхні. Підприємство має технологічні можливості для 
виготовлення таких видів продукції як профільовані листи, сендвіч- панелі, металеві 
каркаси будівель, ригелі і прогони, двері і ворота, вікна та ліхтарі. За цей час 
набуто великий досвід швидкого і якісного виготовлення продукції. 
Відповідно до рішення Державної корпорації " Укрмонтажспецбуд" від 09.02.1994 р. 
№2 4 шляхом перетворення державного підприємства " Житомирський завод 
огороджувальних конструкцій" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу 
Президента " Про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.1993 р. №210/93 з 
цього моменту товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, що 
враховується на самостійному балансі, розрахунковий, валютний рахунки в банку. 
У відповідності до Наказу РВ ФДМУ по Житомирській області " Про завершення 
приватизації ВАТ " Житомирський ЗОК" від 07.04.1999 року №136-3 п приватизація 
підприємства завершена. 
На виконання вимог Закону України " Про акціонерні товариства" в 2011 році 
найменування підприємства було змінено на Публічне акціонерне товариство 
 " Житомирський завод огороджувальних конструкцій". 
Основою політики Емітента є забезпечення стабільності роботи підприємства і 
добробут кожного співробітника. Головним пріорітетом в діяльності кожного 
співробітника Товариства є безпомилкова робота згідно з вимогами документації 
системи управління якістю і технічної документації на конкурентну продукцію. 
Політика керівництва підприємства спрямована на досягнення та підтримання 
репутації підприємства, що виготовляє продукцію необхідного рівня якості згідно з 
вимогами нормативних документів на продукцію і потребами замовника в узгоджені 
терміни за прийнятними цінами. Гарантією дотримання політики ПАТ " ЖЗОК" є високий 
рівень підготовки та кваліфікації персоналу, постійна оцінка якості роботи 
працівників, стимулювання якісної праці, персональна відповідальність керівництва 
Товариства та забезпечення якості сталевих будівельних конструкцій, значний 
технічний потенціал Товариства з виготовлення металоконструкцій, принциповість та 
твердість у проведенні політики ПАТ " ЖЗОК", коректність, комунікабельність на всіх 
рівнях. Протягом діяльності Товариства та в звітному році рішення про 
реорганізацію Товариства ( злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не 
приймались. 
 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 
звітних періодів 
 
Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання 
прибутку в інтересах акціонерів товариства, а також його працівників. 
Підприємство з колективною' формою власності об' єднує в одній організаційній 
структурі різні ланки єдиного виробничо- технологічного ланцюга: 
Перший рівень організаційної структури підприємства складають: 
- Загальні збори акціонерів; 
- Наглядова рада; 
- Правління; 
~ голова с правління; 
- ревізійна комісія. 
Другий рівень структури: 
- відділи апарату управління. 
Третій рівень структурні підрозділи: 
- дільниця підготовки металу - Дільниця обробки металу - дільниці зварки №1, №2, №3 
та №4 - дільниця готової продукції 
- інструментально- механічна дільниця 
- енерго- механічна дільниця 
- транспортна дільниця. 
Четвертий рівень структури: 
Соціальна сфера - гуртожиток, база " Відплчинок", медпункт, їдальня, охорона, АГД 
Дочірніх підприємств Товариство не має.  



Рішення про реорганізацію Товариства ( злиття, поділ, приєднання, перетворення, 
виділ) не приймались. Змін в організаційній структурі підприємства у відповідності 
з попереднім звітним періодом не відбувалось. 
 

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 - 332 осіб; -
середня чисельність позаштатних працівників - 2 особи; середня чисельність осіб, 
які працюють за сумісництвом - 1 особа; чисельність працівників, які працюють на 
умовах неповного робочого часу ( дня, тижня) - 0 осіб; Відносно попереднього року 
фонд оплати праці зменшився1 на 3761 тис. грн. і склав 10362 тис. грн. Кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників 
операційним потребам емітента полягає в належній і своєчасній оплаті праці 
працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, створенні нових 
додаткових робочих місць по виготовленню металоконструкцій. 
 

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 є учасником об' єднання - Української державної корпорації по виконанню 
монтажних і спеціальних будівельних робіт ПАТ " Укрмонтажспецбуд", що знаходиться 
за адресою 01000, м. Київ вул. Прорізна, буд. 15. Об" єднання займається виробництвом 
і монтажем металевих конструкцій. Функції емітента у об" єднайні - виготовлення 
замовлень, термін участі Емітента - постійно. Позиції Емітента в структурі 
об" єднання - Емітент є одним з основних підприємств- учасників об" єднання по 
виготовленню металоконструкцій в північному регіоні. 
 

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 щодо реорганізації Емітента з боку третіх осіб не надходили. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Принципи та методи відображення господарських операцій визначаються Підприємством 
самостійно та висвітлені в наказі " Про облікову політику підприємства. Прийнята 
облікова політика в звітному періоді являється незмінною. Облікова політика 
підприємства у суттєвих аспектах базується на чинному законодавстві України, 
основних принципах стандартів бухгалтерського обліку та рішення керівництва. 
Підприємство для складання фінансової звітності використовує підхід для обліку 
основних засобів який відображений в МСБО 16. 
Об' єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу ( термін служби 
більше 365 днів), оцінюється за його справедливою вартістю 
Справедливою вартістю об' єктів основних засобів вважається історична вартість. 
Історичну вартість вважати за доцільну собівартість на дату переходу на МСФЗ. При 
придбанні основні засоби обліковуються за первісною вартістю, що включає витрати 
пов' язані з придбанням вказаних активів. 
Мінімальна вартісна межа для віднесення об' єктів до складу основних засобів 
2500,00 грн.  



Значення ліквідної вартості основних засобів та нематеріальних активів дорівнює 
0,00 грн.  
Метод нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний, за нормами 
виходячи із встановленого терміну корисного використання для кожного з об' єктів. 
Облік і відображення в фінансовій звітності запасів відповідає МСБО 2  
 Запаси обліковуються по групах: 
- виробничі запаси; 
- незавершене виробництво; 
- готова продукція; 
- товари. 
Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається із вартості придбаних  
запасів та інших витрат, пов' язаних з їх придбанням. Собівартість визначається за 
середньозваженим методом. 
Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції складається з прямих 
матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і 
розподілених загальновиробничих витрат.  
Незавершене виробництво і готова продукція відображаються у фінансовій звітності 
по фактичній собівартості.  
Підприємство до складу фінансових активів включає грошові кошти та їх еквіваленти, 
торгову та іншу дебіторську заборгованість та процентну поворотну фінансову 
допомогу згідно з МСБО 39. Класифікація здійснюється при первісному визнанні. 
Дебіторська заборгованість та кредити виникають у момент продажу підприємством 
продукції ( товарів, послуг) або надання грошових коштів безпосередньому дебітору 
( крім таких, що надаються з наміром продажу). Фінансові активи включаються до 
складу оборотних активів, крім тих, строк погашення яких перевищує 12 місяців 
після дати балансу. Торгова та інша дебіторська заборгованість первісно визнається 
по справедливій   вартості,  а в подальшому за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки з вирахуванням резерву 
знецінення. Резерв знецінення дебіторської заборгованості створюється у разі 
наявності ознак того, що підприємство не матиме змоги отримати всю суму 
заборгованості відповідно до первісних, переглянутих умов. Балансова вартість 
активу зменшується з використанням відповідного резерву. А сума збитку 
визначається у складі витрат. Якщо дебіторська заборгованість є безнадійною вона 
списується за рахунок відповідного резерву. Повернення раніше списаних сум активів 
кредитується за рахунок відповідних витрат. 
Доходи Підприємства визнаються на основі принципу нарахування, коли є ймовірність 
того, що у випадку операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума 
доходу може бути достовірно визначена. 
Дохід від реалізації товарів ( робіт, послуг)  визнається тоді, коли фактично 
відбувся перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над 
активами і дохід відповідає всім критеріям визнання у відповідності МСБО 18. 
Особливих умов визнання доходу від реалізації у відповідності  до політики 
Підприємства не передбачено. Витрати, пов' язані з отриманням доходу, визнаються 
одночасно з відповідним доходом. 
 

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; 
 
Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання 
прибутку в інтересах акціонерів Товариства. Предметом діяльності Товариства є 
оброблення металу, виготовлення, будівництво і монтаж будівельних металевих 
конструкцій, надання проектних послуг. 



Основним видом діяльності Товариства є випуск металевих конструкцій, 
профільованого листа. Обладнання підприємства дозволяє виготовляти широкий спектр 
металоконструкцій, профільовані листи, металеві каркаси будівель, ригелі і 
прогони, двері і ворота, тощо. 
Підприємство є виробником для різних галузей промисловості. Продукція Товариства, 
використовується в будівництві промислових підприємств, експоцентрів, 
супермаркетів, кортів, стадіонів, ангарів, критих ринків, складів. 
Підприємством наряду з випуском металоконструкцій з профілів впроваджено 
виробництво металоконструкцій зі зварних профілів, що дозволили зменшити 
металомісткість конструкцій. 
Товариство також входить до групи підприємств - виробників профільованого настилу. 
Профільований настил призначений як для промислового так і для приватного 
будівництва. Він використовується як покрівельний матеріал, а також застосовується 
при виготовленні стінових панелей, теплих будівель і стін для холодних промислових  
споруд. 
Підприємство пропонує вісім типів профільованого настилу, що виготовляється з 
рулонної оцинкованої сталі. Для поліпшення експлуатаційних і естетичних 
характеристик використовується технологія фарбування оцинкованого профільованого 
настилу з застосуванням широкої гами кольорів та відтінків. 
ПАТ " ЖЗОК" відомий своєю продукцією. Основними клієнтами є підприємства, що 
розміщені в м. Київ, Одесі, Харкові, Львові. 
Основні ринки збуту - Україна, регіони СНД, Італія, Франція. 
Перспективність виконання робіт та надання послуг Товариства залежить від рівня 
попиту на послуги, що надаються підприємством. Діяльність Товариства не залежить 
від сезонного фактору. 
Основні ризики в діяльності емітента пов' язані з несвоєчасними платежами 
замовників, зростанням цін на сировину і матеріали. Заходи емітента щодо зменшення 
ризиків полягають у вивченні кон' юнктури ринку, перевірці платоспроможності 
клієнтів. 
Захист діяльності підприємства, розширення виробництва та ринків збуту полягає у 
вивченні нових технологій, постійному покращенні якості робіт, що надаються.  
Товариство приділяє багато уваги пошуку нових замовлень, вивченню ринку 
металоконструкції та конкурентних . підприємств, що з" явились за останній час не 
тільки в Україні, а і в місті Житомирі. 
Канали збуту робіт Емітента - шляхом укладання договорів з існуючими клієнтами та 
шляхом залучення нових клієнтів. Методи продажу, які використовує емітент - 
зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з Товариством за рахунок оптимальної 
ціни на роботи і послуги, високої якості виконуваних робіт. 
Джерелами сировини є металопрокат, зварювальний дріт, флюс. Сировина купується у 
постачальників нашої країни. Сировина є доступною завдяки її широкому асортименту, 
проте ціни на сировину постійно зростають. 
Стан розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність Емітент, 
характеризується постійним зростанням, появою нових технологій, використанням в 
роботі нових матеріалів. 
Рівень впровадження нових технологій та товарів є досить високим та постійно 
зростає. 
Конкуренція в галузі є високою із- за достатньої кількості підприємств, що 
виконують аналогічні роботи і послуги, що і Емітент. 
Конкуренція на ринку металоконструкцій приймає жорсткий характер, крім вагомих 
українських виробників, таких як Дніпропетровський ЗМК ім. Бабушкіна, Запорізький 
ЗМК, Донецький ЗМК, Краматорський ЗМК, Кам" янець- Подільський " Модуль", " Металіст" 
м. Київ в м. Харків^ Житомирський ЗМК, з" являються нові виробники, а саме 
Червоноградський завод металоконструкцій, Дніпропетровський завод " Майстер- профі", 
Старокостянтинівський " Влок- майстер", Чернігівський " Металіст". 3" являються і 
європейські конкуренти, які вже мають свої представництва в Україні і зробили 
поставку до трьох об" єктів кожний для українських замовників. Це - Рутін і КЕС 
( Угорщина), Ліндаб і Лентабхален ( Швеція), Фрізомат ( Бельгія), РУККІ ( Фінляндія), 
Астрон Земан ( Австрія), Бєлгородський ЗМК ( Росія). 
Виходячи з вищенаведеного, перед Правлінням стоїть задача в підвищенні 
конкурентноздатності продукції Товариства за рахунок технічного переозброєння 
наявних виробничих потужностей, а також розширення обсягів виробництва і випуску 
нових видів продукції. 
Перспективні плани розвитку Емітента полягають у збільшенні обсягів виробництва, 
залученні нових клієнтів, покращенні якості робіт. 
Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають 
більше 10 відсотків в загальному об' ємі постачання, як правило, не перевищує 20 
осіб. 
 
 



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 
 
За останні 5 років Товариством були відчужені активи ( машини і обладнання), які 
застаріли та у використанні яких Товариство не має потреби на суму 2191 тис. грн.  
Товариством протягом останніх 5 років були придбані активи ( виробниче обладнання)  
на суму 19518 тис. грн. Придбання усіх активів здійснювалось за власні кошти. 
Підприємство на даний час вивчає питання необхідності залучення значних інвестицій 
та здійснення нових придбань активів, після проведення відповідних розрахунків 
Емітент визначиться в доцільності та необхідності залучення інвестицій та 
придбанні активів. 
 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або 
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені 
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 
інша інформація 
 
Протягом звітного року правочини з власниками істотної участі, членами наглядової 
ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами не укладались. 
 

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 
 
Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Оренда основних засобів 
Товариством не здійснюється, в звітному році значних правочинів щодо основних 
засобів Емітента не було. Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби 
підприєм- ства. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства 
щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. 
Місцезнаход- 
ження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства. 
В якості справедливої вартості об' єктів основних засобів прийнято вважати 
історичну вартість основних засобів. Дана вартість використовується як доцільна 
собівартість на дату переходу на МСФЗ. Основним засобом вважається актив, якщо 
очікуваний термін його використання ( експлуатації) визначений виробничою комісією, 
перевищує 1 рік. 
Вартість основних засобів на дату балансу( 31.12.2014 р.) складає: 
    -  первісна вартість - 60991 тис. грн.;   
    -  нарахований знос - 30006 тис. грн.; 
    -  залишкова ( балансова) вартість - 30985 тис. грн. 
На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів 
підприєм- ства. 
На даний час Товариство не має нових планів щодо капітального будівництва, 
розширення на наступний рік, так як забезпеченість основними засобами в цілому 
відповідає потребам підприємства. 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
На діяльність товариства впливає : політична нестабільність, погіршення загальної 
економічної ситуації в країні, застосування податкової політики щодо підвищення, 
податків, неефективне, суперечне законодавство. Ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена. 
 



Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 
 
В звітному році штрафні санкції і компенсації за порушення законодавства до 
Товариства не застосовувались. 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від, 
виконаних робіт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Робочий капітал 
достатній 
і в цілому відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи і 
покращення ліквідності полягають в проведенні заходів по збільшенню об' ємів 
реалізації, відмови від зайвих витрат. Для забезпечення безперервного 
функціонування підприємства як суб' єкта господарювання необхідним є приділення 
відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження 
витрат виробництва. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Станом на 31.12.2014 р. Товариство має укладені, але не виконані договори в сумі 
550 тис. грн. За результатами виконання таких договорів Товариство очікує отримати 
прибуток в сумі 294 тис. грн. . 
 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
У наступному році планується збільшення обсягів виробництва, розширення ринків 
збуту, пошук потенційних партнерів, підтримання високого технологічного рівня 
виробництва, належної якості продукції для збереження перспективи розвитку 
підприємства. 
  В зв" язку з посиленням конкуренції в будівельному секторі гостро стає питання 
переозброєння підприємства обладнанням не тільки за рахунок прибутку, а ще й за 
рахунок залучення інвестицій та кредитних ресурсів на удосконалення існуючих і 
технологій та розширення товарної бази продукції. 
У найближчі роки планується вирішити питання придбання обладнання для розширення     
технолоічних можливостей та потужності дільниці обробки металу, а також обладнання  
для механізації виробництва на дільницях 1, ,2, 3, 4 для збільшення обсягу випуску 
продукції Товариством. 
Метою підприємства є випуск будівель повної заводської готовності, від 
проектування КМ до здачі замовнику після монтажу каркаса будівель з 
металоконструкціями. 
В наступних роках планується впровадження високої технології, модернізація 
основних фондів. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
У звітному році підприємством були витрачені кошти на технологічні інновації на 
суму 6268,1 тис. грн. 
 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, 
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною 
в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, 
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
 
Судових справ у звi тному роцi, стороною в яких виступає товариство, його дочірні 
підприємства або його посадові особи, не було. 



 

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 
 
Публічне акціонерне товариство " Житомирський завод огороджувальних конструкці" 
здійснює свою діяльність в галузі виробництва будівельних та сталевих конструкцій. 
Галузь орієнтується на виробниче будівництво і на будівництво сучасних будівель, 
торгівельних центрів, експоцентрів, оздоровчих комплексів, супермаркетів, критих 
ринків. Конкурентними перевагами в галузі є наявність всього комплексу послуг по 
виготовленню металоконструкцій, вчасне і якісне виконання замовлень. 
В галузі більшість підприємств обирає стратегію низьких витрат, оскільки продукція 
є стандартизованою, диверсифікація торкається лише сфер надання додаткових послуг, 
швидкості та якості обслуговування. Галузь намагається розширювати договірні 
зв" язки по всіх регіонах країни, а також здійснювати поставки продукції на 
експорт. 
Підприємство є представником галузі виробництва будівельних та сталевих 
конструкцій. 
Основні напрями діяльності Товариства спрямовані на збільшення обсягів 
виробництва, вчасне, якісне, естетичне виробництво продукції, розширення ринків 
збуту, пошук нових партнерів і інвесторів; спрямувати всі зусилля і фінанси на 
забезпечення капіталовкладень в оновлення підприємства; підтримувати високий 
технологічний рівень виробництва. 
За тридцять вісім років географія виконання замовлень охопила всі регіони України, 
СНД, Італію, Францію. 
Висока надійність застосування технологій дала змогу Товариству отримати 
європейський сертифікат на виготовлення металевих та легких конструкцій із 
застосуванням напівавтоматичного та автоматичного зварювання. Це дозволяє значно 
підвищувати якість металевих конструкцій, збільшити продуктивність праці на 
виробництві. Усі виготовлені конструкції підлягають антикорозійному захисту, 
проходять піскоструйну обробку, а зварні з" єднання перед фарбуванням проходять 
ульотразвуковий контроль. 
Підприємство пройшло державну сертифікацію, а працівники - відповідну підготовку. 
Якість продукції дає можливість конкурувати на світовому ринку. За останній час на 
ринку металоконструкцій в зв" язку з появою закордонних виробників все більше 
зростають вимоги до продукції. Замовники вимагають від виробника не тільки 
сертифікат відповідності, виданий УКРСЕПРОЗ, а ще й міжнародний сертифікат по 
системі управління якістю ISO 9001. На підприємстві впроваджена система управління 
якістю ISO 9001, за допомогою якої ми зможемо вийти на високий рівень виготовлення 
продукції. 
В зв" язку з посиленням конкуренції у нашій галузі стає гостре питання 
переозброєння підприємством обладнання не тільки за рахунок капіталізації 
прибутку, а ще й через розширення товарної бази продукції. 
Значні коштияп_?дприємство асигнує на підготовку фахівців. Так, у минулому році 
було 
витрачено 13,7 тис. грн. Кілька десятків працівників здобувають вищу та другу вищу 
освіту. Багато спеціалістів підвищують свою кваліфікацію на семінарах, проводяться 
навчання працівників з безпеки праці та отримання відповідних сертифікатів. Тісна 
співпраця з профільним професійно- технічним училищем, студенти якого проходять 
практику на заводі і є нашими потенційними працівниками. Для робітників заводу на 
підприємстві є оздровчий пункт, їдальня, гуртожиток, база відпочинку. 
На території підприємства діє оздоровчий пункт загальною площею 124 кв. м. з 
послугами стоматолога, дільничого терапевта, медичної сестри. Кожний рік працівники 
підприємства  
проходять комплексний медогляд лікарів. 
Працює ідальня загальною площею 1440 кв. м. на 120 посадочних місць, кафе на 40 
посадочних місць. 
Гуртожиток загальною площею 2906 кв. м., жилою площею 1594 кв. м. розрахований на 
240 місць, має 111 кімнат. 
Для працівників підприємства за рахунок чистого прибутку була збудована на березі 
Чоргого моря база відпочинку на 180 місць, яка в літні місяці приймає робітників, 
членів їх сімей та інших. 
 
 
 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 
 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

Найменування основних 
засобів На 

початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 25133.000 29545.000 0.009 0.000 25133.009 29545.000 

- будівлі та споруди 12748.000 12587.000 0.009 0.000 12748.009 12587.000 

- машини та обладнання 9430.000 13129.000 0.000 0.000 9430.000 13129.000 

- транспортні засоби 2414.000 3249.000 0.000 0.000 2414.000 3249.000 

- інші 541.000 580.000 0.000 0.000 541.000 580.000 

2. Невиробничого призначення 1440.000 1440.000 0.000 0.000 1440.000 1440.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 1440.000 1440.000 0.000 0.000 1440.000 1440.000 

Усього 26573.000 30985.000 0.009 0.000 26573.009 30985.000 

 
Пояснення :  Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в 
середньому 60-80 років, машинами і обладнаннями - 10-20 років, транспортними 
засобами - 10-15 років.  
Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів 
здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності 
Товариства. 
Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - 60991 тис. грн., 
ступінь їх зносу - 49,20 %, ступінь їх використання в середньому 25%, сума 
нарахованого зносу - 30006 тис. грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені їх 
надходженням протягом року ( надійшло основних засобів за 2014 рік на суму 6604 
тис. грн.), вибуттям ( вибуло основних засобів за первісною вартістю за 2014 рік на 
суму 474 тис. грн.), нарахуванням амортизації за рік на суму 2103 тис. грн. Обмежень 
на використання майна Емітента немає. 
 
 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 66179 55185 

Статутний капітал (тис.грн.) 1994 1994 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1994 1994 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(66179.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(1994.000 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 емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

Зобов"язання за облiгацiями вiдсутнi д/н 0.00 0.000 д/н 
за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 
Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Зобов"язання за фiнансовими iнвестицiями 
вiдсутнi 

д/н 0.00 0.000 д/н 

Податкові зобов'язання Х 1040.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 64222.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 65262.00 Х Х 
Опис В табоицi наведено iнформацiю про зобов"язання Товариства станом на 31.12.2014 року. 
 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

№ з/п Основний вид продукції у натуральній 
формі (фізична 
одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 
формі (фізична 
одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Металоконструкції 9667 тонн         90353.00 100 9667 тонн         86361.00 100 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 
собівартості 

реалізованої продукції 
(у відсотках) 

1 2 3 
1 металопрокат  64.80 
2 допоміжні матеріали   6.40 
3 загальновиробничі витрати  15.00 
4 адміністративні витрати   5.40 
5 заробітна плата і нарахування робітникам на відрядній системі оплати праці   6.30 

 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 
25.04.2014 28.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                     

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2012 2 1 

2 2013 1 0 

3 2014 1 0 

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

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 
Інше інші дані відсутні 

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

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

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 
Інше інші дані відсутні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 
 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства    

  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства    

  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше В звітному році позачергові збори не скликались, в 2012 р. скликались в зв"язку з необхідіністю 

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



 
 
 

Органи управління 
 

Який склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради                          3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2 

Кількість представників держави                           0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        2 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб       0 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4 
 
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                        інші дані відсутні Комітети не створювались 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 

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

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                     інші дані відсутні 
 
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 дані відсутні 
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   

X   

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

  X 

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

  X 

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

  X 

Інше (запишіть)                                                                          інші дані відсутні 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 



Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  4  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Так Так Ні Ні 

 
Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  
приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )   Так  
 
Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 
 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                        інші дані відсутні 

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

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 
інтернет 
торінці 



ринок цінних 
паперів 

товаристві акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Ні Так Так Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Ні Ні Так Так Ні 

Статут та внутрішні 
документи 

Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Ні Так Так Ні 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 
 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 
Інше (запишіть)                                        інші дані відсутні 

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

Не задовольняв професійний рівень                         X 

Не задовольняли умови договору з аудитором                X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 
Інше (запишіть)                    Аудитор протягом останніх 3 років не змінювався 

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

Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант               X 

Перевірки не проводились                                  X 
Інше (запишіть)                                        інші дані відсутні 

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

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 



За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів         X 
Інше (запишіть)                                        інші дані відсутні 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  
сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 
 
 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 
 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років? 
 
 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                            X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 
Інше (запишіть)                                        Залучення інвестицій не плануємо 

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

Так, плануємо розпочати переговори                        

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                   X 

Не визначились                                            
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Так 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:     30.03.2011;  
яким органом управління прийнятий: загальні збори акціонерів 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Так;  
укажіть, яким чином її оприлюднено: Розміщено на власній веб-сторінці 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.  
 Емітент та посадові особи у своїй діяльності дотримуються положень Кодексу корпоративного управління 

 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Житомирський завод 
огороджувальних конструкцiй" 

за ЄДРПОУ 01413394 

Територія  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1810136600 
Організаційно-правова форма господарювання  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 112 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ 
МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН КОНСТРУКЦІЙ  

за КВЕД 25.11  

Середня кількість працівників  335   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 10001 Житомирська область Корольовський район м. Житомир вул. 
Баранова, буд. 89, т.0412 427698 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 
ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 01.01.2012 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 -- 120 
-- 

первісна вартість 1001 -- 120 -- 
накопичена амортизація 1002 -- -- -- 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- -- 
Основні засоби 1010 26573 30985 19411 
первісна вартість 1011 54861 60991 46021 
знос 1012 28288 30006 26610 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 15092 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 
Усього за розділом I 1095 26573 31105 34503 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 35786 58275 
21143 

Виробничі запаси 1101 15982 26134 10928 
Незавершене виробництво 1102 19804 32141 10215 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 213 6520 
2255 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 -- -- 
-- 

з бюджетом 1135 -- -- -- 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 35766 2436 756 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 31075 32202 7943 
Готівка 1166 1 -- -- 
Рахунки в банках 1167 31074 32202 7943 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- -- 
Інші оборотні активи 1190 -- 903 352 
Усього за розділом II 1195 102840 100336 32449 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 -- -- 
-- 

Баланс 1300 129413 131441 66952 



 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 
ходу на МСФЗ 

                                                   1 2 3 4 5 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 1994 1994 
2649 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- -- 
Резервний капітал 1415 1768 2405 1367 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 51423 61780 49054 
Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- -- 
Усього за розділом I 1495 55185 66179 53070 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 
-- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 1000 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 683 
Цільове фінансування 1525 -- -- -- 
Усього за розділом II 1595 -- -- 1683 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 
-- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 
-- 

товари, роботи, послуги 1615 -- -- -- 
розрахунками з бюджетом 1620 2179 1040 621 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 549 4 216 
розрахунками з оплати праці 1630 1239 413 539 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 62755 63298 
10814 

Поточні забезпечення 1660 1449 496 -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 6057 11 9 
Усього за розділом IІІ 1695 74228 65262 12199 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 
-- 

Баланс 1900 129413 131441 66952 
 
 
  
 
 

Голова правлiння ________________ Зубко Сергій Геннадійович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Залiзнюк Марiя Семенiвна 
               (підпис)     

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Житомирський 
завод огороджувальних конструкцiй" 

за ЄДРПОУ 01413394 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2000 86361 130796 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (68805) (108155) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 17556 22641 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 2543 2410 
Адміністративні витрати  2130 (3940) (3824) 
Витрати на збут 2150 (370) (467) 
Інші операційні витрати  2180 (5747) (6223) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 10042 14537 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 4733 2640 
Інші доходи  2240 -- -- 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (--) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 14775 17177 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3781 -4445 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 10994 12732 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 10994 12732 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 67631 92820 
Витрати на оплату праці 2505 10362 14123 
Відрахування на соціальні заходи 2510 3597 4854 
Амортизація 2515 2103 1180 
Інші операційні витрати 2520 5855 5823 
Разом 2550 89548 118800 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 561553 711289 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 561553 711289 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 19.57784930 17.89989720 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 19.57784930 17.89989720 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
  
 
 

Голова правлiння ________________ Зубко Сергій Геннадійович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Залiзнюк Марiя Семенiвна 
               (підпис)     

 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Житомирський завод 
огороджувальних конструкцiй" 

за ЄДРПОУ 01413394 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 86853 163180 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 -- 2 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 12161 47756 
Надходження від повернення авансів 3020 58 406 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 4217 2653 

Інші надходження 3095 31 215 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (67592) (151395) 

Праці 3105 (9719) (10791) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (3482) (5331) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (14585) (14953) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (5919) (2617) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (5003) (9438) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (--) (10627) 
Інші витрачання 3190 (547) (3210) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 7395 17903 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (6268) (2094) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -6268 -2094 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -- 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1127 15809 
Залишок коштів на початок року 3405 31075 15266 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 32202 31075 
 



  
 
 

Голова правлiння ________________ Зубко Сергiй Геннадiйович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Залiзнюк Марiя Семенiвна 
               (підпис)     

 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Житомирський 
завод огороджувальних конструкцiй" 

за ЄДРПОУ 01413394 

 
Звіт про власний капітал 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 1994 -- -- 1768 51423 -- -- 55185 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 1994 -- -- 1768 51423 -- -- 55185 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- 10994 -- -- 10994 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- 637 -637 -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- 637 10357 -- -- 10994 
Залишок на кінець року 4300 1994 -- -- 2405 61780 -- -- 66179 
 
  
 
 

Голова правлiння ________________ Зубко Сергiй Геннадiйович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Залiзнюк Марiя Семенiвна 
               (підпис)     

 
 
 
 
 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

ПРИМI ТКИ ДО РI ЧНОЇ ФI НАНСОВОЇ ЗВI ТНОСТI СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ 
1. ЗАГАЛЬНА I НФОРМАЦI Я 
Публi чне акцi онерне товариство " Житомирський завод огороджувальних конструкцi й" 
засновано вi дповi дно до рi шення Української державної корпорацi ї 
" Укрмонтажспецбуд" вi д "09" лютого 1994 року № 24 шляхом перетворення державного 
пi дприємства " Житомирський завод огороджувальних конструкцi й" у вi дкрите 
акцi онерне товариство вi дповi дно до Указу Президента України " Про корпоратизацi ю 
державних пi дприємств" вi д 15 червня 1993 року №210/93. Кi лькi сть засновникi в - 1. 
Засновником товариства є Держава в особi Української державної корпорацi ї 
" Укрмонтажспецбуд". 
Статутний фонд товариства формувався в процесi корпоратизацi ї Державного 
пi дприємства Житомирський завод огороджувальних конструкцi й, вi дповi дно до рi шення 
( наказу) Української державної корпорацi ї " Укрмонтажспецбуд" вi д 09.02.1994 року 
№24. Отже, Статутний фонд пi дприємства формувався в процесi корпоратизацi ї 
державного майна як вартi сть цi лi сного майнового комплексу станом на 01 листопада 
1993 р. 
Згi дно рi шення Загальних зборi в акцi онерi в ВАТ " Житомирський завод огоржувальних 
конструкцi й", протокол №15 вi д 30 березня 2011 року було прийнято рi шення про 
змi ну найменування у Публi чне акцi онерне товариство " Житомирський завод 
огороджувальних конструкцi й" 
Статут ПАТ " Житомирський завод огороджувальних конструкцi й"  ( нова редакцi я) 
затверджено загальними зборами акцi онерi в 30 березня 2011 року. 
Загальними зборами акцi онерi в Товариства вi д 30 квi тня 2013 року прийнято рi шення 
про зменшення розмi ру статутного капi талу Товариства на обсяг сумарної номi нальної 
вартостi акцi й, що анулюються, у кi лькостi 184640 штук, номi нальною вартi стю 
однi єї акцi ї 3,55 грн. , на загальну суму 655472,00 грн. з 2648985,00 грн. до 1 993 
513,15 грн. Змi ни до Статуту Публi чного акцi онерного товариства " Житомирський 
завод огороджувальних конструкцi й" , затвердженi загальними зборами акцi онерi в , 
протокол №18 вi д 30 квi тня 2013 року  
Свi доцтво  про реєстрацi ю випуску акцi й  було видане  Нацi ональною комi сi єю з  
цi нних паперi в та фондового ринку 24 жовтня 2013 року за №161/1/2013 
Депозитарi й , який обслуговує випуск акцi й Товариства - ПАТ " Нацi ональний 
депозитарi й України", код ЄДРПОУ 30370711; 
Зберi гач, у якого емi тент вi дкрив рахунки в цi нних паперах власникам акцi й - ТОВ 
" Зберi гач- Капi тал", код за ЄДОПОУ 36859362. м. Житомир вул.. Лук' яненко, 9. 
Код ЄДРПОУ:  01413394.  
 Мi сцезнаходження: 10001, м. Житомир, Корольовський р- н, вул. Баранова, 89. 
Вi домостi про державну реєстрацi ю: Пi дприємство зареєстроване виконавчим комi тетом 
Житомирської мi ської Ради "21" березня 1994 року, № запису про включення 
вi домостей про юридичну особу до ЄДР 1 305 120 0000 001577. 
 Основнi види дi яльностi:  
- Виробництво будi вельних металевих конструкцi й; 
- Посередництво в торгi влi рi зними товарами; 
- I ншi види оптової торгi влi; 
- Роздрi бна торгi вля в неспецi алi зованих магазинах без переваги продовольчого 
асортименту; 
- Дослi дження ринку та вивчення суспi льної думки. 
Банкi вськi реквi зити пi дприємства: розр. рахунок № 26007000038555  ПАТ " Укрсоцбанк" 
МФО 300023. 
 Функцi ональною валютою звi тностi є гривня. Звi тнi сть складена в тисячах 
гривень. 
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФI НАНСОВОЇ ЗВI ТНОСТI 
Фi нансова звi тнi сть ТОВАРИСТВА була складена вi дповi дно до Мi жнародних стандартi в 
фi нансової звi тностi ( МСФЗ) в редакцi ї, опублi кованi й Радою з Мi жнародних 
стандартi в фi нансової звi тностi ( Рада з МСФЗ) та пояснень, опублi кованих  
пi дготовлена згi дно з вимогами МСФЗ . Згi дно наказу про облi кову полi тику 
Товариства наведена вимога, що облi кова полi тика повинна застосовуватися так, щоб 
фi нансова звi тнi сть повнi стю вi дповi дала вимогам Закону i кожному конкретному МСФЗ 
i П( С) БО. При i снуваннi суперечностей у вимогах до ведення облi ку i розкриття 
i нформацi ї у фi нансовi й звi тностi мi ж МСФЗ i П( С) БО прi оритет вi ддається МСФЗ. 
Фi нансова звi тнi сть на пi дприємствi для цi лей, передбачених законодавством 
України, складається у форматi, затвердженому нацi ональними положеннями 
( стандартами) бухгалтерського облi ку, для i нших цi лей складається у форматi, 
передбаченому МСФЗ. 
 
       3. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛI КОВОЇ ПОЛI ТИКИ 



 
Прийнята облi кова полi тика в звi тному перi одi являється незмi нною. Облi кова 
полi тика пi дприємства у суттєвих аспектах базується на чинному законодавствi 
України, основних принципах стандартi в бухгалтерського облi ку та рi шення 
керi вництва. Ведення бухгалтерського облi ку здi йснюється пi дприємством за П( С) БО з 
подальшою трансформацi єю облi кових записi в до вимог МСФЗ. I нвентаризацi я майна та 
зобов' язань проводиться щорi чно, перед датою рi чного балансу ( крi м i нших випадкi в 
проведення i нвентаризацi ї згi дно дi ючого законодавства та обставин. Прийнятою 
облi ковою полi тикою Публi чного акцi онерного товариства " Житомирський завод 
огороджувальних конструкцi й" встановленi такi методи облi ку та принципи оцi нки 
активi в та зобов' язань:  
Основнi засоби: 
Пi дприємство для складання фi нансової звi тностi використовує пi дхi д для облi ку 
основних засобi в який вi дображений в МСБО 16. 
  Об' єкт основних засобi в, який вi дповi дає критерi ям визнання активу ( термi н 
служби бi льше 365 днi в), оцi нюється за його справедливою вартi стю 
Справедливою вартi стю об' єктi в основних засобi в вважається i сторична вартi сть. 
I сторичну вартi сть вважати за доцi льну собi вартi сть на дату переходу на МСФЗ. При 
придбаннi основнi засоби облi ковуються за первi сною вартi стю, що включає витрати 
пов' язанi з придбанням вказаних активi в. 
Мi нi мальна вартi сна межа для вi днесення об' єктi в до складу основних засобi в 
2500,00 грн.  
Значення лi квi дної вартостi основних засобi в та нематерi альних активi в дорi внює 
0,00 грн.  
Метод нарахування амортизацi ї основних засобi в - прямолi нi йний , за нормами 
виходячи i з встановленого термi ну корисного використання для кожного з об' єктi в. 
 При продажу об' єктi в основних засобi в, переводити такi об' єкти у запаси за 
їх балансовою вартi стю. Кошти вi д продажу таких активi в визначаються як дохi д 
вi дповi дно МСБО 18 " Дохi д". 
з двох дат, яка вi дбувається ранi ше: на дату, з якої актив класифi кується як 
утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу.  
Знецi нення активi в: 
Кориснi сть  активi в зменшується, коли балансова вартi сть активi в перевищує суму їх 
очi куваних вi дшкодувань. Оцi нюючи наявнi сть ознак того, що кориснi сть активу може 
зменшитись, пi дприємство бере до уваги  такi показники ( зовнi шнi х та внутрi шнi х) 
джерел i нформацi ї: 
      а) протягом перi оду ринкова вартi сть активу зменшилась значно бi льше, нi ж 
могла б  зменшитись, за очi куванням, унаслi док плину часу або звичайного 
використання; 
     б) протягом перi оду вi дбулись змi ни зi значним негативним впливом або вони 
вi дбудуться найближчим часом у технологi чному, ринковому, економi чному або 
правовому оточеннi; 
      г) є свi дчення старi ння або фi зичного пошкодження активу. 
  Резерв  знецi нення запасi в не створювати. 
Збиток вi д зменшення корисностi слi д визнавати в прибутках чи збитках. 
Запаси: 
Облi к i вi дображення в фi нансовi й звi тностi запасi в вi дповi дає МСБО 2  
 Запаси облi ковуються по групах: 
" виробничi запаси; 
" незавершене виробництво; 
" готова продукцi я; 
" товари. 
  Собi вартi сть придбаних у третi х осi б запасi в складається i з вартостi 
придбаних запасi в та i нших витрат, пов' язаних з їх придбанням. Собi вартi сть 
визначається за середньозваженим методом. 
Собi вартi сть незавершеного виробництва i готової продукцi ї складається з прямих 
матерi альних витрат, прямих витрат на оплату працi, i нших прямих витрат i 
розподi лених загальновиробничих витрат.  
Незавершене виробництво i готова продукцi я вi дображаються у фi нансовi й звi тностi 
по фактичнi й собi вартостi.  
Фi нансовi активи: 
Пi дприємство до складу фi нансових активi в включає грошовi кошти та їх еквi валенти, 
торгову та i ншу дебi торську заборгованi сть та процентну поворотну фi нансову 
допомогу згi дно з МСБО 39. Класифi кацi я здi йснюється при первi сному визнаннi. 
Дебi торська заборгованi сть та кредити виникають у момент продажу пi дприємством 
продукцi ї ( товарi в, послуг) або надання грошових коштi в безпосередньому дебi тору( 
крi м таких, що надаються з намi ром продажу). Фi нансовi активи включаються до 
складу оборотних активi в, крi м тих, строк погашення яких перевищує 12 мi сяцi в 
пi сля дати балансу. Торгова та i нша дебi торська заборгованi сть первi сно визнається 
по справедливi й   вартостi,  а в подальшому за амортизованою вартi стю з 
використанням методу ефективної процентної ставки з вирахуванням резерву 



знецi нення. Резерв знецi нення дебi торської заборгованостi створюється у разi 
наявностi ознак того, що пi дприємство не матиме змоги отримати всю суму 
заборгованостi вi дповi дно до первi сних, переглянутих умов. Балансова вартi сть 
активу зменшується з використанням вi дповi дного резерву. А сума збитку 
визначається у складi витрат. Якщо дебi торська заборгованi сть є безнадi йною вона 
списується за рахунок вi дповi дного резерву. Повернення ранi ше списаних сум активi в 
кредитується за рахунок вi дповi дних витрат. 
Визнання доходi в та витрат: 
  Доходи Пi дприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли є 
ймовi рнi сть того, що у випадку операцi ї вi дбудеться збi льшення економi чних вигод, 
а сума доходу може бути достовi рно визначена. 
Дохi д вi д реалi зацi ї товарi в ( робi т, послуг)  визнається тодi, коли фактично 
вi дбувся перехi д вi д продавця до покупця значних ризикi в, переваг i контроль над 
активами i дохi д вi дповi дає всi м критерi ям визнання у вi дповi дностi МСБО 18. 
  Особливих умов визнання доходу вi д реалi зацi ї у вi дповi дностi  до полi тики 
Пi дприємства не передбачено. 
Пов' язанi особи: 
У вi дповi дностi з визначенням пов' язаних осi б, якi приводяться у МСБО 24, 
пов' язаними особами на пi дприємствi є: 
         а) фi зична особа або близький родич такої особи, або суб' єкт 
господарювання зв' язаний з пi дприємством, якщо така особа контролює пi дприємство, 
має в статутному капi талi  не менше 10% акцi й пi дприємства, та має суттєвий вплив 
на пi дприємство; 
        б) є членом провi дного управлi нського персоналу пi дприємства, або 
материнського пi дприємства. 
        в) близькi родичi фi зичної особи - члени родини, якi, за очi куванням, 
можуть впливати на таку особу, або перебувати пi д впливом при здi йсненнi операцi й 
з пi дприємством. 
  В розрахунках з пов' язаними особами застосовуються звичайнi цi ни, як для 
всi х споживачi в. 
Облi кова полi тику Товариства побудовано вi дповi дно до вимог Закону України " Про 
бухгалтерський облi к i фi нансову звi тнi сть в Українi, чинних МСФЗ та МСБО. 
Господарськi операцi ї вi дображають у облi кових регi страх в тому звi тному перi одi, 
в якому вони були здi йсненi. 
 
4. РОЗКРИТТЯ I НШОЇ I НФОРМАЦI Ї 
 
При веденнi облi ку застосовується План рахункi в, затверджений наказом Мi нi стерства 
фi нансi в України вi д 30.11.1999 р. №291 зi змi нами та доповненнями згi дно наказу 
627 вi д 27.06.2013 р. Концептуальна основа фi нансової звi тностi, яка використана 
для пi дготовки фi нансових звi тi в за МСФЗ, визначається нацi ональними положеннями  
( стандартами)  бухгалтерського облi ку  в Українi. Внаслi док розбi жностей мi ж 
П( с) БО i МСФЗ, товариство для складання звi тностi за МСФЗ трансформувало 
звi тнi сть, складену згi дно з П( с) БО. 
Згi дно МСФЗ 1 Товариством проведено  коригування для переходу вi д попереднi х до 
мi жнародних стандартi в як припинення визнання старих активi в i зобов' язань 
( списання з балансу тих активi в i зобов' язань, якi на дату першого застосування 
МСФЗ не вi дповi дають критерi ям визнання за мi жнародними стандартами), та 
перекласифi кацi я: перенесення суми з однi єї статтi балансу до i ншої. 
Усi коригування, пов' язанi з переходом до МСФЗ на дату їх першого застосування 
Товариством визнанi безпосередньо у складi нерозподi леного прибутку, або i ншої 
категорi ї капi талу.  
Облi кову полi тику Товариства побудовано вi дповi дно до вимог Закону України " Про 
бухгалтерський облi к i фi нансову звi тнi сть в Українi, чинних МСФЗ та МСБО. 
Господарськi операцi ї вi дображають у облi кових регi страх в тому звi тному перi одi, 
в якому вони були здi йсненi. 
В якостi справедливої вартостi об' єктi в основних засобi в прийнято вважати 
i сторичну вартi сть основних засобi в. Дана вартi сть використовується як доцi льна 
собi вартi сть на дату переходу на МСФЗ. Основним засобом вважається актив, якщо 
очi куваний термi н його використання ( експлуатацi ї) визначений виробничою комi сi єю, 
перевищує 1 рi к.          
Вартi сть основних засобi в на дату балансу ( 31.12.2014 р.) складає: 
- первi сна вартi сть -   60991 тис. грн.; 
- нарахований знос -30006 тис. грн.; 
- залишкова ( балансова) вартi сть -  30985  тис. грн. 
Разом необоротнi активи складають 31105  тис. грн. на дату балансу ( на  31.12.2014 
р.). 
Оцi нка запасi в здi йснюється за фактичною собi вартi стю. На пi дприємствi для оцi нки 
запасi в при списаннi обрано метод середньозваженої цi ни.    
На дату балансу запаси за даними балансу складають  58275  тис. грн. . 



Дебi торська заборгованi сть за товари ( роботи, послуги) облi ковується вi дповi дно до 
П( С) БО 10 " Дебi торська заборгованi сть" та МСБО 39 " Фi нансовi i нструменти: визнання 
та оцi нка", включається до пi дсумку балансу за чистою реалi зацi йною вартi стю та 
складає на дату балансу 6520 тис. грн. 
Грошi та їх еквi валенти  - 32202  тис. грн; 
В тому числi: 
Готi вка       -  0,0 тис. грн; 
Рахунки в банку   -  32202 тис. грн; 
 
Резерв сумнi вних боргi в по пi дприємству  визначаються та складає 60,5 тис. грн.  
До складу дебi торської заборгованостi за даними Балансу пi дприємства вi дноситься 
також: 
- i нша поточна дебi торська заборгованi сть -  2436  тис. грн. 
За термi нами погашення зобов' язання подi ляються на довгостроковi зобов' язання i 
забезпечення та поточнi зобов' язання i забезпечення. 
Довгострокових зобов' язань i забезпечень немає.  
Поточнi зобов' язання i забезпечення класифi куються за наступними видами:  
Поточна кредиторська заборгованi сть за:  
-  розрахунки з бюджетом - 1040 тис. грн.; 
- розрахунками зi страхування - 4,0 тис. грн.; 
- розрахунками з оплати працi - 413 тис. грн.; 
Поточна кредиторська заборгованi сть за одержаними авансами -63298 тис. грн.; 
Поточнi забезпечення -496 тис. грн.; 
I ншi поточнi зобов' язання -11 тис. грн.; 
Разом поточнi зобов' язання пi дприємства на  31.12.2014 р. складають 65262   тис. 
грн. 
Поточнi зобов' язання вi дображенi в балансi за сумою погашення. Простроченої 
заборгованостi не має. 
До складу власного капi талу за балансом товариства вi дносяться: 
- зареєстрований ( пайовий) капi тал - 1994 тис. грн.; 
- резервний капi тал -2405 тис. грн.; 
- нерозподi лений прибуток -  61780 тис. грн.;; 
Разом власний капi тал на дату балансу ( на  31.12.2014 р.) складає   66179  тис. 
грн.  
Розмi р статутного фонду на дату балансу (31.12.2014 р.):   
- заявлений:    1 993 513,15  грн.; 
- сплачений:   1993 513,15 грн., що вi дповi дає статутним документам товариства. 
 
5. I СТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦI НКАХ 
 
 I стотнi судження в процесi застосування облi кової полi тики. 
 У процесi застосування облi кової полi тики Товариства керi вництво зробило 
певнi професi йнi судження, окрi м тих, якi вимагають використання оцi нок, якi мають 
найбi льш i стотний вплив на суми, визнанi в  фi нансовi й звi тностi. Цi судження, 
серед i ншого, включають правомi рнi сть застосування припущення щодо здатностi вести 
свою дi яльнi сть на безперервнi й основi. 
 Основнi джерела невизначеностi оцi нок - Нижче наведенi ключовi припущення 
щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцi нок на кi нець звi тного 
перi оду, якi мають i стотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до 
балансової вартостi активi в та зобов' язань протягом наступного фi нансового року. 
 
 Строки корисного використання основних засобi в 
 
 Оцi нка строкi в корисного використання об' єктi в основних засобi в залежить вi д 
професi йного судження керi вництва, яке засноване на досвi дi роботи з аналогi чними 
активами. При визначеннi строкi в корисного використання активi в керi вництво бере 
до уваги умови очi куваного використання активi в, моральний знос, фi зичний знос i 
умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змi на будь- якого з цих 
умов або оцi нок може в результатi привести до коригування майбутнi х норм 
амортизацi ї. 
 
6. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ ТОВАРИСТВА 
 
Доходи вi дображаються в фi нансовi й звi тностi вi дповi дно до вимог МСФЗ. Доход вi д 
реалi зацi ї продукцi ї ( товарi в, i нших активi в) на пi дприємствi визнається при 
наявностi всi х умов, а саме покупцевi переданi ризики й вигоди, пов' язанi з правом 
власностi на продукцi ю ( товар, i нший актив); пi дприємство не здi йснює надалi 
управлi ння та контроль за реалi зованою продукцi єю ( товарами, i ншими активами); 
сума доходу ( виручка) може бути достовi рно визначена; є впевненi сть, що в 
результатi операцi ї вi дбудеться збi льшення економi чних вигод пi дприємства, а 
витрати, пов' язанi з цi єю операцi єю, можуть бути достовi рно визначенi. Доход 



вi дображається в бухгалтерському облi ку в сумi справедливої вартостi активi в, що 
отриманi або пi длягають отриманню. Визнанi доходи класифi куються в бухгалтерському 
облi ку за такими групами: а) чистий дохi д ( виручка) вi д реалi зацi ї продукцi ї 
( товарi в, робi т, послу) у сумi 86361 тис. грн..; б) i ншi операцi йнi доходи в сумi 
2543тис. грн. ; в) i ншi  фi нансовi доходи в сумi 4733,0 тис. грн. Бухгалтерський 
облi к доходi в вi д рi зних видi в дi яльностi пi дприємства ведеться згi дно до норм 
МСФО 18. Податковий облi к доходi в i витрат ведеться згi дно з Податковим Кодексом 
України. Витрати вi дображенi в фi нансовi й звi тностi вi дповi дно до вимог МСФЗ. В 
примi тках до фi нансової звi тностi вi дносно витрат за звi тний перi од i нформацi ю 
вi дi брано згi дно з аналi тичними даними i вi дповi дно до МСФЗ. Визнанi витрати 
класифi куються в бухгалтерському облi ку за такими групами: а) адмi нi стративнi 
витрати у сумi 3940 тис. грн.; б) i ншi операцi йнi витрати у сумi 5747 тис. грн... 
Собi вартi сть реалi зованої продукцi ї визначається вi дповi дно до МСФЗ i становить за 
2014 рi к 68805,0 тис. грн. За звi тний перi од прибуток  вi д господарської 
дi яльностi пi дприємства складає у сумi 10994,0 тис. грн. Чистий  прибуток на одну 
акцi ю 19,5778 грн.  
I стотних рi зниць мi ж статтями Звi ту про рух грошових коштi в, складеного за 
вимогами українського положення ( стандарту), та Мi жнародним стандартом 
бухгалтерського облi ку 7 " Звi ти про рух грошових коштi в" немає. Таким чином, 
надана фi нансова звi тнi сть, складена за мi жнародними стандартами фi нансової 
звi тностi - МСФЗ.  
7. Аналi з показникi в фi нансового стану Публi чного акцi онерного товариства 
" Житомирський завод огороджувальних конструкцi й" 
За результатами проведеного аналi зу показникi в фi нансового стану можна зробити 
висновки про реальнi сть та перспективи фi нансового стану акцi онерного товариства i 
оцi нити ( з використанням професi йного судження) можливi сть його безперервного 
функцi онування в майбутньому. 
При проведеннi аналi зу фi нансового стану пi дприємства використовувались показники 
форм фi нансового звi ту за 2014 рi к. 
Метою фi нансового аналi зу пi дприємства є оцi нка фi нансового стану пi дприємства на 
31 грудня 2014 р. з урахуванням динамi ки його змi н, якi вi дбулися за результатами 
господарської дi яльностi пi дприємства за два останнi роки, визначення факторi в, що 
вплинули на цi змi ни, та прогнозування майбутнього фi нансового стану пi дприємства. 
Оцi нку фi нансового стану пi дприємства проведено з позицi й майнового та фi нансового 
стану, за показниками, розрахунок яких наведений нижче. 
Основнi показники фi нансового стану Публi чного акцi онерного товариства 
" Житомирський завод огороджувальних конструкцi й" 
№ з/ п Показники Показники фi нансового стану акцi онерного товариства 
  Коефi цi єнт абсолютної лi квi дностi Коефi цi єнт загальної лi квi дностi 
( покриття) Коефi цi єнт фi нансової стi йкостi ( або незалежностi, або автономi ї)
 Коефi цi єнт покриття зобов' язань власним капi талом ( структури капi талу або 
фi нансування) Коефi цi єнт рентабельностi активi в 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Формула розрахунку показника К1=( Грошовi кошти + Грошовi еквi валенти + 
короткостроковi фi нансовi вкладення) / короткостроковi зобов' язання К2=( Грошовi 
кошти + Грошовi еквi валенти + Дебi тори ( непростроченi та реальнi) + Запаси  + 
Витрати) / короткострокова заборгованi сть К3=Власнi кошти / Вартi сть майна 
( пi дсумок активу балансу) К4=( Довгострокова та короткострокова кредиторська 
заборгованi сть) / Власний капi тал Чистий прибуток пi дприємства / Середньорi чна 
вартi сть активi в 
2 Орi єнтовне позитивне значення показника         0,25 - 0,5        1,0 
- 2,0 0,25 - 0,5 0,5 - 1,0 > 0, збi льшення 
3 2013 рi к 0,419 1,385 0,426 1,345 0,114 
4 2014 рi к 0,493 1,537 0,503 0,986 0,0843 
5 Вi дхилення (+/-) 0,074 0,152 0,077 -0,359 -0,0297 
6 Вi дхилення (%) 17,7 10,97 18,1 -26,7 -26,1 
Аналi з лi квi дностi пi дприємства дозволяє визначити спроможнi сть пi дприємства 
сплачувати свої поточнi зобов' язання. Коефi цi єнт покриття показує, що пi дприємство 
на % забезпечено ресурсами, якi можуть бути використанi для погашення його 
поточних зобов' язань. Коефi цi єнт покриття зростає в 2014 роцi у порi вняннi до 
рi вня 2013 року з 1,385 до 1,537 ( на 10,97%), що говорить про покращення стану 
активi в пi дприємства з точки зору їх найшвидшої лi квi дностi. 
Показник абсолютної лi квi дностi характеризує негайну готовнi сть пi дприємства 
лi квi дувати короткострокову заборгованi сть i в даному випадку на кi нець звi тного 
перi оду складає 0,493, що свi дчить про те, що пi дприємство  може термi ново 
погасити  майже всi свої  зобов' язання з розрахункового рахунку в банку.  
Аналi з фi нансової стi йкостi ( платоспроможностi, автономi ї) пi дприємства 
характеризує структуру джерел фi нансування ресурсi в пi дприємства, ступi нь 
фi нансової стi йкостi i незалежностi пi дприємства вi д зовнi шнi х джерел фi нансування 
дi яльностi. 



Коефi цi єнт фi нансової стi йкостi ( платоспроможностi) показує питому вагу власного 
капi талу в загальнi й сумi засобi в, авансованих у його дi яльнi сть. Практикою 
встановлено, що загальна сума заборгованостi (i поточної, i довгострокової) не 
повинна перевищувати суму власних джерел фi нансування, тобто критичне значення 
складає 66179 тис. грн., а сума загальної заборгованостi 65262 тис. грн. 
Коефi цi єнт фi нансової стi йкостi ( або незалежностi, або автономi ї) на  31.12.2014 р. 
складає 50,3%, зрi с за 2014 рi к лише на 0,077 пунктi в. Дане позитивне збi льшення 
пояснюється  збi льшенням суми власного капi талу.  
Коефi цi єнт покриття зобов' язань власним капi талом ( або коефi цi єнт фi нансування, 
або структури капi талу) характеризує залежнi сть пi дприємства вi д залучених 
засобi в, та показує перевищення власних коштi в над позиковими , що свi дчить про 
достатнi й рi вень фi нансової стi йкостi i вi дносну незалежнi сть вi д зовнi шнi х 
фi нансових джерел. Коефi цi єнт фi нансування становить 0,986, при нормативному 
значеннi  до зменшення, вi н зменшився за останнi й рi к на 0,359, тобто залежнi сть 
пi дприємства вi д залучених засобi в зменшилась, що є  позитивним показником.  
Дi яльнi сть пi дприємства є прибутковою протягом звi тного перi оду (2014 рi к). При 
цьому рентабельнi сть активi в склала  8,43 %, рентабельнi сть дi яльностi 12,73 %. У 
минулому роцi (2013 р.) цi показники складали, вi дповi дно,  11,4  та 9,73 %%. 
Коефi цi єнт рентабельностi активi в розраховується як вi дношення чистого прибутку 
пi дприємства до середньорi чної вартостi активi в i характеризує ефективнi сть 
використання активi в. 
Так показники фi нансової стану характеризуються досить однозначно - всi вони мають 
стi йку тенденцi ю до покращення, що пов' язано зi збi льшенням власного 
капi талу, зменшенням поточних зобов' язань пi дприємства.   
Наведенi показники станом на 31.12.2014 р. свi дчать про покращенням фi нансового 
стану Публi чного акцi онерного товариства " Житомирський завод огороджувальних 
конструкцi й".  
За результатами проведеного аналi зу можна зробити висновок, що фi нансовий стан 
пi дприємства стабi льно стi йкий та має тенденцi ю до покращення, майже всi показники  
вi дповi дають нормативним вимогам. погашення поточних зобов' язань. 
8. УПРАВЛI ННЯ РИЗИКАМИ 
Товариство управляє своїм капi талом для забезпечення безперервної дi яльностi 
пi дприємства в майбутньому i одночасної максимi зацi ї прибутку акцi онерi в за 
рахунок оптимi зацi ї спi ввi дношення позикових i власних коштi в. Керi вництво 
Товариства регулярно переглядає структуру свого капi талу.  
9. ПОДI Ї ПI СЛЯ ЗВI ТНОЇ ДАТИ 
Пi сля 31 грудня 2014 року до дати затвердження керi вництвом фi нансової звi тностi 
не вi дбувалося подi й, якi  могли би вплинути на фi нансовий стан Товариства. 
 
 
Голова правлi ння                                Зубко Сергi й Генадi йович                 
Головний бухгалтер                              Залi знюк Марi я Семенi вна  
 
 
 
 
 
 



 
XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 

 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

Приватне підприємство "Аудиторська фірма 
" Екаунт" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 31133478 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10009, Україна, м. Житомир, вул. Лук'яненко, буд. 
5 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

2429 
26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів 

д/н 
д/н 
д/н 
д/н 
д/н 

 
Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
 
( звіт незалежного аудитора) 
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Публічного акціонерного товариства " Житомирський завод огороджувальних 
конструкцій" 
ЗА 2014 рік 
 
 
 
м. Житомир 
2015 рік 
1. Адресат 
Аудиторський висновок ( звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності 
призначається для власників цінних паперів та керівництва Публічного акціонерного 
товариства " Житомирський завод огороджувальних конструкцій" і може бути 
використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку при розкритті інформації емітентом. 
2. Вступний параграф 
2.1. Основні відомості про емітента 
 
 2.1. Повна назва: Публічне акціонерне товариство " Житомирський завод 
огороджувальних конструкцій". 
        Скорочена назва: ПАТ " Житомирський завод огороджувальних конструкцій". 
2.2.  Код ЄДРПОУ:  01413394.  
2.3. Місцезнаходження: 10001, м. Житомир, Корольовський р- н, вул. Баранова, 89. 
2.4. Відомості про державну реєстрацію: Підприємство зареєстроване виконавчим 
комітетом Житомирської міської Ради "21" березня 1994 року, № запису про включення 
відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 305 120 0000 001577. 
2.5. Основні види діяльності:  
- Виробництво будівельних металевих конструкцій; 
- Посередництво в торгівлі різними товарами; 
- Інші види оптової торгівлі; 
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого 
асортименту; 
- Дослідження ринку та вивчення суспільної думки. 
2.6. Банківські реквізити підприємства: розр. рахунок № 26007000038555  ПАТ 
" Укрсоцбанк" МФО 300023. 
 
2.2. Опис обсягу аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової 
політики 
 
Аудитом проводилась  перевірка фінансових звітів Публічного акціонерного 
товариства " Житомирський завод огороджувальних конструкцій" станом на 31.12.2014 
року, які складають повний комплект фінансової звітності: 
- Баланс ( Звіт про фінансовий стан) на  31 грудня 2014 року ( форма №1); 
- Звіт про фінансові результати  ( Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік ( форма 
№2); 
- Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) за  2014 рік ( форма №3); 



- Звіт про власний капітал за 2014 рік ( форма №4); 
- Примітки, що містять стисле викладення значної облікової політики та іншу 
пояснювальну інформацію. 
 
Аудиторська перевірка проведена відповідно до:  
 
- Закону України " Про аудиторську діяльність" № 3125-XII від 22.04.1993 р. зі 
змінами та доповненнями; 
- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг ( надалі МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів,  
прийнятих Аудиторською палатою України ( протокол засідання №229/7 від 31.03.2011 
р.) в якості Національних стандартів аудиту в тому числі у відповідності із МСА № 
700 " Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 
" Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 " Пояснювальні параграфи 
та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".  
- Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних 
паперів ( крім емітентів облігацій місцевої позики) затверджено рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011 р., зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за  № 1358/20096; 
Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 " Аудиторські докази", що 
відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі 
виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність 
інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази 
необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером 
докази є сукупними і отримані нами в основному за допомогою аудиторських процедур, 
які виконувались в процесі аудиту. 
У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час 
перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення 
аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у 
фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування 
доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності. 
Також було здійснено оцінку відповідності застосованих принципів обліку 
нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в 
Україні, чинних протягом періоду перевірки. 
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку 
цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
складання та достовірного подання суб' єктом господарювання фінансової звітності, з 
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю  суб' єкта 
господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності облікових політик, 
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального 
подання фінансової звітності. 
Фінансова звітність ТОВАРИСТВА підготовлена згідно з вимогами МСФЗ . Згідно наказу 
про облікову політику " Публічного акціонерного товариства " Житомирський завод 
огороджувальних конструкцій"" наведена вимога, що облікова політика повинна 
застосовуватися так, щоб фінансова звітність повністю відповідала вимогам Закону і 
кожному конкретному МСФЗ і П( С) БО. При існуванні суперечностей у вимогах до 
ведення обліку і розкриття інформації у фінансовій звітності між МСФЗ і П( С) БО 
пріоритет віддається МСФЗ. 
Фінансова звітність на підприємстві для цілей, передбачених законодавством 
України, складається у форматі, затвердженому національними положеннями 
( стандартами) бухгалтерського обліку, для інших цілей складається у форматі, 
передбаченому МСФЗ. 
 Принципи та методи відображення господарських операцій визначаються Підприємством 
самостійно та висвітлені в наказі " Про облікову політику підприємства . 
Прийнята облікова політика в звітному періоді являється незмінною. Облікова 
політика підприємства у суттєвих аспектах базується на чинному законодавстві 
України, основних принципах стандартів бухгалтерського обліку та рішення 
керівництва. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється підприємством за П( С) БО з 
подальшою трансформацією облікових записів до вимог МСФЗ . Інвентаризація майна та 
зобов' язань проводиться щорічно, перед датою річного балансу ( крім інших випадків 
проведення інвентаризації згідно діючого законодавства та обставин. Прийнятою 
обліковою політикою Публічного акціонерного товариства " Житомирський завод 
огороджувальних конструкцій" встановлені такі методи обліку та принципи оцінки 
активів та зобов' язань:  
Основні засоби: 
Підприємство для складання фінансової звітності використовує підхід для обліку 
основних засобів який відображений в МСБО 16. 
  Об' єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу ( термін 
служби більше 365 днів), оцінюється за його справедливою вартістю 



Справедливою вартістю об' єктів основних засобів вважається історична вартість. 
Історичну вартість вважати за доцільну собівартість на дату переходу на МСФЗ. При 
придбанні основні засоби обліковуються за первісною вартістю, що включає витрати 
пов' язані з придбанням вказаних активів. 
Мінімальна вартісна межа для віднесення об' єктів до складу основних засобів 
2500,00 грн.  
Значення ліквідної вартості основних засобів та нематеріальних активів дорівнює 
0,00 грн.  
Метод нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний , за нормами 
виходячи із встановленого терміну корисного використання для кожного з об' єктів. 
 При продажу об' єктів основних засобів, переводити такі об' єкти у запаси за 
їх балансовою вартістю. Кошти від продажу таких активів визначаються як дохід 
відповідно МСБО 18 " Дохід". 
Знецінення активів: 
Корисність  активів зменшується, коли балансова вартість активів перевищує суму їх 
очікуваних відшкодувань. Оцінюючи наявність ознак того, що корисність активу може 
зменшитись, підприємство бере до уваги  такі показники ( зовнішніх та внутрішніх) 
джерел інформації: 
      а) протягом періоду ринкова вартість активу зменшилась значно більше, ніж 
могла б  зменшитись, за очікуванням, унаслідок плину часу або звичайного 
використання; 
     б) протягом періоду відбулись зміни зі значним негативним впливом або вони 
відбудуться найближчим часом у технологічному, ринковому, економічному або 
правовому оточенні; 
      г) є свідчення старіння або фізичного пошкодження активу. 
  Резерв  знецінення запасів не створювати. 
Збиток від зменшення корисності слід визнавати в прибутках чи збитках. 
Запаси: 
Облік і відображення в фінансовій звітності запасів відповідає МСБО 2  
 Запаси обліковуються по групах: 
" виробничі запаси; 
" незавершене виробництво; 
" готова продукція; 
" товари. 
  Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається із вартості 
придбаних  запасів та інших витрат, пов' язаних з їх придбанням. Собівартість 
визначається за середньозваженим методом. 
Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції складається з прямих 
матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і 
розподілених загальновиробничих витрат.  
Незавершене виробництво і готова продукція відображаються у фінансовій звітності 
по фактичній собівартості.  
Резерв відпусток: 
Підприємство визнає в якості резерву - резерв відпусків, який формується в кінці 
року виходячи із фонду оплати праці розрахункового оцінюючого коефіцієнта. 
Коефіцієнт розраховується виходячи з даних попереднього звітного періоду з 
урахуванням поправки на інформацію звітного року. 
Фінансові активи: 
Підприємство до складу фінансових активів включає грошові кошти та їх еквіваленти, 
торгову та іншу дебіторську заборгованість та процентну поворотну фінансову 
допомогу згідно з МСБО 39. Класифікація здійснюється при первісному визнанні. 
Дебіторська заборгованість та кредити виникають у момент продажу підприємством 
продукції ( товарів, послуг) або надання грошових коштів безпосередньому дебітору 
( крім таких, що надаються з наміром продажу). Фінансові активи включаються до 
складу оборотних активів, крім тих, строк погашення яких перевищує 12 місяців 
після дати балансу. Торгова та інша дебіторська заборгованість первісно визнається 
по справедливій   вартості,  а в подальшому за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки з вирахуванням резерву 
знецінення. Резерв знецінення дебіторської заборгованості створюється у разі 
наявності ознак того, що підприємство не матиме змоги отримати всю суму 
заборгованості відповідно до первісних, переглянутих умов. Балансова вартість 
активу зменшується з використанням відповідного резерву. А сума збитку 
визначається у складі витрат. Якщо дебіторська заборгованість є безнадійною вона 
списується за рахунок відповідного резерву. Повернення раніше списаних сум активів 
кредитується за рахунок відповідних витрат. 
Визнання доходів та витрат: 
  Доходи Підприємства визнаються на основі принципу нарахування, коли є 
ймовірність того, що у випадку операції відбудеться збільшення економічних вигод, 
а сума доходу може бути достовірно визначена. 



Дохід від реалізації товарів ( робіт, послуг)  визнається тоді, коли фактично 
відбувся перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над 
активами і дохід відповідає всім критеріям визнання у відповідності МСБО 18. 
  Особливих умов визнання доходу від реалізації у відповідності  до політики 
Підприємства не передбачено. Витрати, пов' язані з отриманням доходу, визнаються 
одночасно з відповідним доходом. 
Пов' язані особи: 
У відповідності з визначенням пов' язаних осіб, які приводяться у МСБО 24, 
пов' язаними особами на підприємстві є: 
         а) фізична особа або близький родич такої особи, або суб' єкт 
господарювання зв' язаний з підприємством, якщо така особа контролює підприємство, 
має в статутному капіталі  не менше 10% акцій підприємства, та має суттєвий вплив 
на підприємство; 
        б) є членом провідного управлінського персоналу підприємства, або 
материнського підприємства. 
        в) близькі родичі фізичної особи - члени родини, які, за очікуванням, 
можуть впливати на таку особу, або перебувати під впливом при здійсненні операцій 
з підприємством. 
  В розрахунках з пов' язаними особами застосовуються звичайні ціни, як для 
всіх споживачів. 
2.3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає 
потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки; виконання значних 
правочинів (10 і більше відсотків вартості активів) товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану 
внутрішнього аудиту відповідно до Закону України " Про акціонерні товариства"; 
наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, 
та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до 
Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським 
персоналом припущення про безперервність діяльності товариства на основі 
проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА  
№200 " Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до 
міжнародних стандартів аудиту". 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного 
представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів 
бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які 
відповідають обставинам. 
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, 
що впливають на суми активів та зобов' язань, відображених у фінансовій звітності, 
а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом 
звітного періоду. 
2.4. Відповідальність аудитора 
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 
основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку 
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих 
викривлень. 
У зв' язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення 
заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що 
подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав 
від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного 
подання суб' єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективності внутрішнього контролю суб' єкта господарювання. Аудит включав 
також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових 
оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової 
звітності. 
Аудиторські докази, отримані аудитором, є достатніми і прийнятними для 
формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки. 
Аудитор не несе відповідальності за достовірність фінансової звітності після дати 
підписання аудиторського висновку. Після цього підписання і до офіційного 



оприлюднення фінансової звітності підприємства, відповідальність за інформування 
про подальші події, які впливають на достовірність звітності, повністю лежить на 
керівництві акціонерного товариства. 
2.5. Аудиторська думка  
2.5.1 Підстава для висловлення умовно - позитивної думки 
Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фінансової звітності 
регламентується МСА №700 " Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової 
звітності" та МСА № 705 " Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".  
У зв' язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний 
аудиторський висновок складено відповідно до МСА № 705 " Модифікації думки у звіті 
незалежного аудитора". Підстави для висловлення умовно- позитивної думки: 
1) Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів 
та зобов' язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак, на 
підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено 
довіру, згідно МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що 
активи та зобов' язання   наявні; 
2) Незгода з управлінським персоналом стосовно прийнятності обраної облікової 
політики: ми не змогли отримати достатні та належні аудиторські докази, щодо  
достовірності відображення балансової вартості основних засобів, оскільки облікові 
записи підприємства свідчать про те, що фінансова звітність не містить даних про 
результати переоцінки ( визначення справедливої вартості) основних засобів  на дату 
першого застосування МСФЗ, на початок звітного періоду (01.01.2014 р.) та на 
звітну дату (31.12.2014 р.). У фінансовій звітності на зазначені звітні дати 
основні засоби відображені за історичною вартістю за вирахуванням накопиченого 
зносу. Відповідно ми не мали змоги визначити , чи була потреба у коригуванні 
зазначених сум. На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування 
думки, ми дійшли висновку, що наявні викривлення є суттєвими, проте не являються 
всеохоплюючим для  фінансової звітності Підприємства.  
3) Товариство не розраховувало відстрочені податкові активи ( зобов' язання) 
згідно з  МСБО 12 " Податок на прибуток"; 
На нашу думку, за винятком зазначених вище зауважень, повний комплект фінансової 
звітності надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан 
підприємства станом на 31.12.2014 року , його фінансові результати і рух грошових 
коштів за рік, що закінчився на зазначену дату. Концептуальна основа фінансової 
звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається Міжнародними 
стандартами фінансової звітності. Внутрішня облікова політика підприємства, яка 
відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими 
складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ, а також статті 40 Закону 
України " Про цінні папери". 
 В ході перевірки аудитори не отримали свідчень щодо існування загрози 
безперервності діяльності Товариства.  
Висновок в частині формування фінансової звітності носить умовно- позитивний 
характер, згідно нормам аудиту ( МСА № 705 " Модифікація думки у звіті незалежного 
аудитора "). 
Всі ці зауваження та відхилення  в цілому не спотворюють фінансовий стан 
підприємства.  
 
2.6. Інша допоміжна інформація, щодо якої аудитор висловлює думку. 
2.6.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства 
Розрахунок вартості чистих активів Публічного акціонерного товариства 
" Житомирський завод огороджувальних конструкцій" проводиться аудитом на підставі 
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 485 від 17.11.2004 
р. " Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів 
акціонерних товариств".  
Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка 
визначається шляхом вирахуванням із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми 
його зобов' язань, прийнятих до розрахунку. 
Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду становить  66179 
тис. грн..                   
Аудитом встановлено, що по закінченню звітного 2014 фінансового року вартість 
чистих активів акціонерного товариства ( активи товариства за мінусом його 
зобов' язань) виявляється не меншою від статутного капіталу, що є дуже важливим 
згідно з вимогами п. 3 ст. 155 Цивільного Кодексу України за змінами та 
доповненнями. 
 
2.6.2. Думка аудитора щодо суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що 
підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів 
та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення 
наявних суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, 



та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 
" Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 
перевірену аудитором фінансову звітність", проведена перевірка розділу звіту щодо 
корпоративного управління на наявність та достовірність інформації у звіті.  
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити 
висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року можуть 
вплинути на фінансово - господарський стан емітента та призвести до зміни вартості 
його цінних паперів і визначаються частиною першої статті 41 Закону України " Про 
цінні папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється Товариством та надається 
користувачам звітності. 
Аудитором отримано достатню впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей 
між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що 
розкривається товариством та подається  до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю 
( МСА720 " Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах що містять 
перевірену аудитом фінансову звітність) 
 
2.6.3. Виконання значних правочинів 
 
Згідно статті 70,  Закону України " Про акціонерні товариства" № 514-V І від 
17.09.2008 р. із змінами та доповненнями значним правочином є рішення  про  
вчинення  значного  правочину,  якщо ринкова вартість майна або послуг,  що є його 
предметом,  становить від 10 до  25  відсотків  вартості  активів  за  даними  
останньої річної фінансової   звітності   акціонерного   товариства,  яке  
приймається наглядовою радою , або загальними зборами.  
Черговими загальними зборами  Публічного акціонерного товариства " Житомирський 
завод огороджувальних конструкцій", які відбулися  25 квітня 2014 року,  прийнято 
рішення про попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. 
2.6.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану 
внутрішнього аудиту вимогам законодавства 
Формування складу органів управління Публічного акціонерного товариства 
" Житомирський завод огороджувальних конструкцій" здійснюється відповідно до 
Статуту Товариства. 
Протягом 2014 року в Товаристві функціонували наступні органи управління: 
      Загальні збори акціонерів; 
      Наглядова рада; 
      Правління; 
      Орган контролю - Ревізійна комісія. 
Кількісний склад сформованих органів управління  та їх функціонування відповідає 
вимогам Статуту Товариства. 
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України 
" Про акціонерні товариства" , а саме до 30 квітня . Останні  загальні збори 
акціонерів проводились 25 квітня 2014 року. 
Отже, за результатами виконаних процедур перевірки стану управління відповідно до 
Закону України " Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що прийнята та 
функціонуюча система управління у товаристві в цілому відповідає вимогам  Законом 
України " Про акціонерні товариства"  та вимогам Статуту.  
Склад органів управління та результати їх функціонування, наведені у річному звіті 
" Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно. 
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити 
висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть 
вплинути на фінансово- господарський стан емітента та призвести до зміни  вартості 
його цінних паперів і визначається частиною першою статті 41 Закону України " Про 
цінні папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається 
користувачам звітності.. 
Згідно статті 76  Закону України " Про акціонерні товариства" № 514-V І від 
17.09.2008 р. із змінами та доповненнями, спеціальна перевірка фінансово-
господарської діяльності товариства проводиться ревізійною комісією ( ревізором),  
звіт про  роботу ревізійної комісії затверджувався  загальними зборами акціонерів 
Товариства, які проходили 25 квітня 2014 року.  
Розглянувши стан внутрішнього контролю Публічного акціонерного товариства 
" Житомирський завод огороджувальних конструкцій", ми вважаємо за необхідне 
зазначити наступне: 
- система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і 
виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і 
точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський 
контроль; 
- бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, 
достовірність звітності та включає попередній, первинний ( поточний) і подальший 
контроль; 



- керівництво Товариства в повній мірі розуміє перспективу розвитку 
внутрішнього аудиту та його значимість і важливість. 
Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур 
внутрішнього контролю у Товаристві діючу на підприємстві систему внутрішнього 
контролю можна вважати задовільною. 
2.6.5. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства 
Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240 
" Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 
звітності",  ми провели процедури необхідні для отримання інформації, яка 
використовується під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства.  
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов' язаної з ними діяльності для 
отримання розуміння суб' єкта господарювання та його середовища, включаючи його 
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 " Ідентифікація та оцінка ризиків 
суттєвих викривлень через розуміння суб' єкта господарювання і його середовища", 
аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка 
використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та 
інших працівників суб' єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати 
інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого 
викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні 
процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав 
розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб' єкта господарювання, структуру його 
власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову 
політику, цілі та стратегії і пов' язані з ними бізнес- ризики, оцінки та огляди 
фінансових результатів. 
На нашу думку, ми отримали достатню впевненість в тому , що фінансові звіти 
Публічного акціонерного товариства " Житомирський завод огороджувальних 
конструкцій" в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилок.  
 
2.6.6. Розкриття інформації про формування статутного капіталу товариства, сплати 
акціонерами товариства статутного фонду ( капіталу); забезпечення випуску цінних 
паперів відповідно до законодавства України 
Кількість засновників - 1. 
Засновником товариства є Держава в особі Української державної корпорації 
" Укрмонтажспецбуд".  
Відкрите акціонерне товариство " Житомирський завод огороджувальних конструкцій" 
засновано відповідно до рішення Української державної корпорації 
" Укрмонтажспецбуд" від "09" лютого 1994 року № 24 шляхом перетворення державного 
підприємства " Житомирський завод огороджувальних конструкцій" у відкрите 
акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України " Про корпоратизацію 
державних підприємств" від 15 червня 1993 року №210/93.  
Статутний фонд товариства формувався в процесі корпоратизації Державного 
підприємства Житомирський завод огороджувальних конструкцій, відповідно до рішення 
( наказу) Української державної корпорації " Укрмонтажспецбуд" від 09.02.1994 року 
№24. Отже, Статутний фонд підприємства формувався в процесі корпоратизації 
державного майна як вартість цілісного майнового комплексу станом на 01 листопада 
1993 р.: 
 
 Види майна за актом оцінки Вартість, грн. 
1 Залишкова вартість основних засобів 100681,82 
2 Запаси і затрати 78633,64 
3 Фінансові активи 74033,14 
4 Кредиторська заборгованість (67021,73) 
5 Відновна вартість незавершеного будівництва 68534,03 
6 Відновна вартість устаткування 530,83 
7 Вартість цілісного майнового комплексу 255391,73 
8 Вилучення вартості майна: 
- для якого встановлені пільги 
- об' єкти, які не підлягають приватизації (68844,96) 
- 
(68844,96) 
9 Вартість майна з урахуванням зонального коефіцієнта 186546,77 
10 Нематеріальні активи, не відображені в балансі ( експертна оцінка)  1,48 
11 Вартість майна, що підлягає приватизації 186548,25 
12 Розмір статутного фонду ВАТ 186548,25 
 
Згідно Статуту ВАТ " ЖЗОК", зареєстрованого розпорядженням Виконкому Корольовської 
районної Ради народних депутатів № 37 від 21.03.1994 р. статутний фонд товариства 



становив 186546,77 грн. та поділений на 35532 іменних простих акцій номінальною 
вартістю 5,25 грн. кожна. 
Згідно акту оцінки вартості майна державного підприємства Житомирський завод 
огороджувальних конструкцій, затвердженого наказом Української державної 
корпорації " Укрмонтажспецбуд" від 27.11.1993 р. та доповнень до Статуту 
затверджених президентом Української державної корпорації " Укрмонтажспецбуд" від 
23.06.1994 р. та зареєстрованих виконкомом Корольовської районної Ради народних 
депутатів ( розпорядження №97 від 04.07.1994 р. реєстр. №319) в зв' язку з дооцінкою 
нематеріальних активів які не були відображені в балансі і акті оцінки вартості 
цілісного майнового комплексу на суму 1,48 грн. кінцевий статутний фонд для 
розміщення акцій становить 186548,25 грн. та поділений на 746193 іменних простих 
акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів було видане Житомирським обласним 
фінансовим управлінням 08.07.1994 року №21/1/94. 
За № 811/1/97 від 16.10.1997 р. було видане свідоцтво про реєстрацію випуску цінних 
паперів Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, згідно якого 
зареєстровано випуск акцій на суму 186548,25 грн. в кількості 746193 шт. іменних 
простих акцій номіналом 0,25 грн. Зміни до Статуту зареєстровані виконкомом 
Житомирської міської Ради реєстр. №4232 від 07.10.1997 р.  Свідоцтво № 21/1/94 від 
08.07.94 р. втратило чинність.  
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за новим образком було видане  Житомирським 
територіальним управлінням ДКЦПФР 04 вересня 1998 року за № 154/06/1/98.  
Згідно рішення загальних зборів акціонерів ВАТ " Житомирський завод огороджувальних 
конструкцій , протокол №12 від 26 липня 2008 року проведено збільшення статутного 
капіталу за рахунок індексації балансової вартості основних фондів на суму 
2462436,90 грн., шляхом випуску акцій нової номінальної вартості 3,55 грн., без 
зміни загальної кількості акцій в розмірі 746193 простих іменних акцій. 
Статут ВАТ " Житомирський  завод огороджувальних конструкцій" ( нової редакції) 
затверджено загальними зборами акціонерів ВАТ " Житомирський завод огороджувальних 
конструкцій, протокол №12 від 26.07.2008 року , державну реєстрацію змін до 
установчих документів проведено 31.07.2008 року. Згідно пункту 3.1 Статуту 
статутний капітал Товариства становить 2 648 985,15 грн., та поділений на 746193 
простих іменних акцій , номінальною вартістю 3,55 грн. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій було видане  Житомирським територіальним 
управлінням ДКЦПФР 05 вересня 2008 року за № 15/06/1/08.  
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане  Житомирським територіальним 
управлінням ДКЦПФР 04 вересня 1998 року за № 154/06/1/98, анулюється.  
Згідно рішення Загальних Зборів акціонерів ВАТ від 05 травня 2010 р. переведено 
випуск іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну 
( дематеріалізацію). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування видане 
Житомирським територіальним управлінням ДКЦПФР 14 червня 2010 року за № 16/06/1/10 
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ " Житомирський завод огоржувальних 
конструкцій", протокол №15 від 30 березня 2011 року було прийнято рішення про 
зміну найменування у Публічне акціонерне товариство " Житомирський завод 
огороджувальних конструкцій" 
Статут ПАТ " Житомирський завод огороджувальних конструкцій"  ( нова редакція) 
затверджено загальними зборами акціонерів 30 березня 2011 року. 
Загальними зборами акціонерів Товариства від 30 квітня 2013 року прийнято рішення 
про зменшення розміру статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної номінальної 
вартості акцій, що анулюються, у кількості 184640 штук, номінальною вартістю 
однієї акції 3,55 грн. , на загальну суму 655472,00 грн. з 2648985,00 грн. до 1 993 
513,15 грн. Зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства " Житомирський 
завод огороджувальних конструкцій" , затверджені загальними зборами акціонерів , 
протокол №18 від 30 квітня 2013 року  
Свідоцтво  про реєстрацію випуску акцій  було видане  Національною комісією з  
цінних паперів та фондового ринку 24 жовтня 2013 року за №161/1/2013 
Розмір статутного фонду на дату балансу (31.12.2014 р.):   
-   заявлений  1 993 513,15 грн.; 
сплачений  1 993513,15 грн.., що відповідає Статуту товариства. 
3. Основні відомості про аудиторську фірму 
3.1. Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: 
Приватне підприємство " Аудиторська фірма " Екаунт". Код ЄДРПОУ 31133478. 
3.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів видане 
Аудиторською палатою України за № 2429, рішення АПУ № 98 від 26 січня 2001 року, 
дія Свідоцтва продовжена  за рішенням АПУ № 224/3 від 23 грудня 2010 року по 23 
грудня 2015 року. 
3.3. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб- підприємців 
видана 01.11.2012 року, Серія ААВ, № 083546. Дата та номер запису в Єдиному 
Державному реєстрі: 04.09.2000, № 1 305 120 0000 000604. 



3.4. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане за Рішенням АПУ 
від 31.01.2013 №264/4  
3.5. Приватне підприємство " Аудиторська фірма " Екаунт" включене до Переліку 
аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов' язкового аудиту 
на підставі рішення Аудиторської палати України від 30.01.2014 року, № 288/3 
3.6. Місцезнаходження: 10009, Україна, м. Житомир, вул. Лук' яненко, 5. 
3.7. Телефон: (0412) 48-25-69, 48-28-36.  
 
4. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту 
4.1. Договір про проведення аудиту №1 від  "27" жовтня 2014 року. 
4.2. Аудит розпочато "27" жовтня 2014 року  і закінчено "05" лютого  2015 року. 
 
Директор ПП " Аудиторська фірма " Екаунт"   Онищук Галина Терентіївна 
( Сертифікат аудитора серії А № 004408  
чинний до 30 листопада 2019 року)          
"05" лютого 2015 р. 
 
 

 


