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.
Директор

Горобець Є.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

29.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Київенергоремонт"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00131328
4. Місцезнаходження
04071, Україна, м. Київ, пров. Електрикiв, 15
5. Міжміський код, телефон та факс
+380 (44) 207-83-90, +380 (44) 425-84-50
6. Електронна поштова адреса
ker@ker.in.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
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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:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим,
що товариство не одержувало лiцензiй.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади
корпоративного секретаря у емiтента немає.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової
оцiнки.
Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що у звiтному та попередньому перiодах
дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало
похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що
Товариство не викупало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається,
тому що емiтент складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається тому що
Товариство не випускало борговi цiннi папери.
В формi "Текст аудиторського висновоку (звiту)" вiдсутнi Реєстрацiйний номер, серiя та

номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, тому
що емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не надаються, тому що емiтент здiйснив публiчне
(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва), не надається в зв"язку з тим, що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Київенергоремонт"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №221096
3. Дата проведення державної реєстрації
05.06.1995
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
238912,04
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
269
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
33.14 - Ремонт та технiчне обслуговування електричного устаткування
33.20 - Установлення та монтаж машин i устаткування
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не
заповнюють iнформацiю про органи управлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Енергобанк" в м. Києвi
2) МФО банку
300272
3) Поточний рахунок
2600132101
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Енергобанк" в м. Києвi
5) МФО банку
300272
6) Поточний рахунок
2600132101
13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) Найменування
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОРЕМОНТ" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Код за ЄДРПОУ
32073085
4) Місцезнаходження

04071, м.Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКIВ, будинок 15
5) Опис
В 2002 рокi ПАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" заснував ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО
"ЕНЕРГОРЕМОНТ"ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ", яке має статус самостiйної юридичної особи.
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй
особi: 100% часток. Активи наданi емiтентом у якостi внеску: 17000.00 грн.
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою визначаються
статутом ДП "ЕНЕРГОРЕМОНТ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" та чинним законодавством
України.

1) Найменування
ДОЧIРНЄ
ПIДПРИЄМСТВО
"ЕЛЕКТРОРЕММОНТАЖ"
ВIДКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Код за ЄДРПОУ
32251531
4) Місцезнаходження
04071, м.Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКIВ, будинок 13
5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в
юридичнiй особi: 100% часток. Активи наданi емiтентом у якостi внеску 3000.00 грн.
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою визначаються
статутом ДП "ЕЛЕКТРОРЕММОНТАЖ" ВАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" та чиним
законодавством України.

1) Найменування
ДОЧIРНЄ
ПIДПРИЄМСТВО
"УКРЕНЕРГОХIМЗАХИСТ"
ВIДКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Код за ЄДРПОУ
30725870
4) Місцезнаходження
04071, м.Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКIВ, будинок 15
5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в
юридичнiй особi: 100% часток. Активи наданi емiтентом у якостi внеску 15496.00грн.
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою визначаються
статутом ДП "УКРЕНЕРГОХIМЗАХИСТ" ВАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" та чиним
законодавством України.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Місцезнаходження

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт

Працiвники Товариства, якi
01.01.94 були членами
органiзацiї орендарiв та
пiдписали Установчий дог.

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
100

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горобець Євген Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 300824 01.10.1996 виданий Днiпровським РУ ГУМВС України в м.Києвi
4) Рік народження
1961
5) Освіта
Вища, Нацiональний технiчний унiверситет "КПI"
6) Стаж роботи (років)
36
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор ДП "Енергоремонт" ВАТ "Київенергоремонт".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
12.02.2014, обрано до 30.06.2015
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства, зокрема пунктами 17.7 та
17.8:
17.7. Компетенцiя та повноваження Директора Товариства:
17.7.1 здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм
тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому
числi i виключної компетенцiї цих органiв Товариства;
17.7.2 розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства
ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi

фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства,
готує та надає звiти про їх виконання;
17.7.3 забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових
технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних
та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та
розвитку, iнших планiв Товариства,
17.7.4 реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику
Товариства;
17.7.5 виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової
ради Товариства, звiтує про їх виконання;
17.7.6 на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї
дiяльностi;
17.7.7 за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та
порядок використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням
обмежень, встановлених цим Статутом;
17.7.8 розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за
винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
17.7.9 виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства
України та цього Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства та проектiв рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
17.7.10 приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи
працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками
Товариства;
17.7.11 приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв
Товариства;
17.7.12. органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства
пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни.
17.7.13. за погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих
структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння
Товариства;
17.7.14 визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних
пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
17.7.15 приймає рiшення про притягнення до майнової або дисциплiнарної
вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних
структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
17.7.16 самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання)
договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм
акцiй, за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати
обов'язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради
Товариства на їх здiйснення;
17.7.17 виступає вiд iменi власникiв Товариства як уповноважений орган при розглядi та
врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;
17.7.18 пiсля отримання дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює вiдчуження
нерухомого майна Товариства та об'єктiв незавершеного будiвництва Товариства;
17.7.19 органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв,

крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства
або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
17.7.20 пiсля отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює дiї
щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь
(вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та
iнших об'єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними
правами яких володiє Товариство;
17.7.21 пiсля отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо
вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних
прав iнших юридичних осiб;
17.7.22 визначає умови колективного договору iз трудовим колективом Товариства;
17.7.23 укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим
колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов;
17.7.24 визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв,
визначених Наглядовою радою Товариства. Приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення
бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну
органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх
господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв
i звiтностi;
17.7.25 приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi;
17.7.26 в межах своєї компетенцiї видає довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам
представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти
правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi,
рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi
Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
17.7.27 розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що
становлять службову, комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства,
розробляє Положення про iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення
та представництва Товариства, статути дочiрнiх пiдприємств та надає їх на затвердження
Наглядовiй радi Товариства;
17.7.28 затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та
функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства, затверджує штатний розклад Товариства;
17.7.29 приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед
контрагентами i третiми особами;
17.7.30 приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;
17.7.31 приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi,
передбаченi планом (бюджетом) Товариства, затвердженим Наглядовою радою Товариства;
17.7.32 звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi
затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради Товариства;
17.7.33. приймає рiшення з питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в
межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;
17.7.34 вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства,
або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради
Товариства та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
17.8. Права, обов'язки та вiдповiдальнiсть Директора Товариства.
17.8.1. Директор Товариства має право:
- вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства;
- без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства,
щодо яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень
останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства

або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
- представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними
особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i
управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори,
самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори,
контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до цього Статуту та
внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства
- пiсля отримання рiшень вказаних органiв управлiння Товариства про вчинення таких
правочинiв;
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо
укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами
акцiонерiв Товариства;
- вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або
за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних,
касових та iнших фiнансових операцiй Товариства;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень
встановлених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової
ради та/або Загальних зборiв Товариства;
- видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства,
iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих
дiй;
- видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо
дiяльностi Товариства;
- приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових
вiдносин Товариства з працiвниками Товариства;
- вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них
стягнень;
- надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов'язковими для виконання усiма
особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими
представниками Товариства;
- пiдписувати колективнi договори з трудовим колективом Товариства;
- здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi цим Статутом.
17.8.2. Директор Товариства зобов'язаний:
- виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової
ради Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої цим Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
- дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки у
вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно;
- не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних
приватних цiлях;
- не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю
Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому
вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю
Товариства;
- своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у
яких вiн володiє 10 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах
управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або
такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою
особою.
.

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди в 2014 роцi: 68,7 тис. грн. Винагорода в натуральнiй формi не
виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Вiдповiдно до п. 17.4. Статуту ПАТ "Київенергоремонт", строк повноважень особи, що
обирається (призначається) на посаду Директора Товариства, визначається рiшенням Наглядової
ради Товариства. Наглядовою радою 12.02.2014р. було прийнято рiшення про подовження
строку дiї повноважень директора Товариства Горобця Євгена Володимировича з 12 лютого
2014р. до 30 червня 2015 року.
Загальний стаж роботи 36 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом
останнiх п"яти рокiв: директор дочiрнього пiдприємства, в.о. директора.
Одночасно обiймає посаду директора ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" (04071, м.
Київ, пров. Електрикiв, 15).

1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максимова Валентина Степанiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 682332 26.06.2001 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1953
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
43
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний бухгалтер ДП "Енергоремонт" ВАТ "Київенергоремонт"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
24.06.2008, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства та посадовою
iнструкцiєю, зокрема:
1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад,
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з
урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних.
2. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках
бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
3. Вимагає вiд вiддiлiв та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку
оформлення та подання до облiку первинних документiв.
4. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному
виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження
оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
5. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi
Товариства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
6. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про
фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв Товариства.
7. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають

пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами,
затвердженими формами та iнструкцiями.
8. За погодженням з керiвником Товариства забезпечує перерахування податкiв та зборiв,
передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до
договiрних зобов'язань.
9. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним
використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
10. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи в Товариствi, оформленнi матерiалiв,
пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв
Товариства.
11. Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для вника Товариства щодо:
- визначення облiкової полiтики Товариства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики,
вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi Товариства i технологiї
оброблення облiкових даних;
- розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил
документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i
контролю господарських операцiй;
- визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв;
- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв,
пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;
- полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження
обробленої iнформацiї до виконавцiв;
- впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з
урахуванням особливостей дiяльностi Товариства чи удосконалення дiючої;
- забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних,
трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення;
12. Керує працiвниками бухгалтерського облiку Товариства та розподiляє мiж ними посадовi
завдання та обов'язки.
13. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними
матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi.
Головний бухгалтер має право:
1. Дiяти вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах
зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших
питань.
2. В межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи.
3. Самостiйно вести листування з вiддiлами Товариства, а також з iншими органiзацiями з
питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника Товариства.
4. Вносити на розгляд керiвника Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з
обов'язками, що передбаченi iнструкцiєю.
5. Вносити пропозицiї керiвнику Товариства: про притягнення до матерiальної та
дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв за результатами перевiрок; про заохочення
працiвникiв, що вiдзначилися.
6. В межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику Товариства про всi виявленi недолiки в
дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення.
7. Вимагати та отримувати у начальникiв вiддiлiв та фахiвцiв iнформацiю та документи,
необхiднi для виконання посадових обов'язкiв.
8. Залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених завдань.
9. Вимагати вiд керiвника Товариства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i
реалiзацiї прав, що передбаченi посадовою iнструкцiєю.
Заробiтна плата виплачується згiдно штатного розкладу, розмiр виплаченої винагороди в 2014
роцi: 22,0 тис.грн. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.

Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 43 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх
п"яти рокiв: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера.
Одночасно обiймає посаду головного бухгалтера ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт"
(04071, м. Київ, пров. Електрикiв, 15).

1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бабак Сергiй Богданович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 780929 21.04.1998 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1963
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ПромГазIнвест", директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
29.04.2014, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:
1. Контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв
розвитку Товариства.
2. Контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi,
матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх
вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.
3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi,
дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.
4. Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.
5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та
повнотою виплати дивiдендiв.
6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв.
7. Контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання
коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку
Товариства.
8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй.
9. Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим
органом Товариства.
10. Перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства.
11. Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв,
виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства та розробка рекомендацiй
для органiв управлiння Товариства.
12. Аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного

облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства.
13. Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам акцiонерiв Товариства та надання
рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв на пiдставi цих звiтiв.
14. Складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства
15. Надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1. Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi
матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи на вiдповiдний письмовий запит Голови
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2 Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вимагати
скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведення засiдань
Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.
3. Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень
Ревiзiйної комiсiї.
4. Проводити службовi розслiдування.
5. Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки
6. Залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв з оплатою їх послуг за рахунок
Товариства.
7. Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними
положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному перiодi не виплачувалась.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
ПрАТ "Центр корпоративних рiшень" код ЄДРПОУ 32552970, було вiдкликано у зв'язку з
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 квiтня 2014 року з посади Голови Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
Бабак Сергiй Богданович, був обраний рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 квiтня 2014
року на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на 5 рокiв.
На пiдставi абз. 3 ч. 1 ст. 73 ЗУ "Про акцiонернi товариства", п. 18.4.3 Статуту Товариства
Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Бабак Сергiй Богданович, був
обраний рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 29 квiтня 2014 року (Протокол №01/2014 вiд
29.04.2014р.) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном: до переобрання.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 31 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом
останнiх п"яти рокiв: директор.
Обiймає посади на iнших пiдприємствах: Директор ТОВ "ПромГазIнвест" (01013, м. Київ, вул.
Промислова, 4), Директор ТОВ "Iмпульс-Т" (04071, м. Київ, пров. Електрикiв, 15)

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПромГазIнвест"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
34491983 .
4) Рік народження
0
5) Освіта
.

6) Стаж роботи (років)
0
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
23.04.2014, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:
1. Контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв
розвитку Товариства.
2. Контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi,
матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх
вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.
3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi,
дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.
4. Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.
5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та
повнотою виплати дивiдендiв.
6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв.
7. Контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання
коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку
Товариства.
8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй.
9. Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим
органом Товариства.
10. Перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства.
11. Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв,
виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства та розробка рекомендацiй
для органiв управлiння Товариства.
12. Аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного
облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства.
13. Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам акцiонерiв Товариства та надання
рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв на пiдставi цих звiтiв.
14. Складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства
15. Надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1. Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi
матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи на вiдповiдний письмовий запит Голови
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2 Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вимагати
скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведення засiдань
Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.
3. Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень
Ревiзiйної комiсiї.
4. Проводити службовi розслiдування.
5. Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки
6. Залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв з оплатою їх послуг за рахунок
Товариства.
7. Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними

положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному перiодi не виплачувалась.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
ТОВ "ПромГазIнвест", код ЄДРПОУ 34491983, було вiдкликано у зв'язку з рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв вiд 23 квiтня 2014 року з посади Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.
ТОВ "ПромГазIнвест", код ЄДРПОУ 34491983, було обрано рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв вiд 23 квiтня 2014 року на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на 5
рокiв.

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Брусов Олексiй Iллiч
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 663322 19.12.1997 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1971
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
генеральний директор ЗАТ "Центр корпоративних рiшень"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
23.04.2014, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:
1. Контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв
розвитку Товариства.
2. Контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi,
матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх
вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.
3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi,
дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.
4. Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.
5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та
повнотою виплати дивiдендiв.
6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв.
7. Контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання
коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку
Товариства.
8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй.
9. Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим
органом Товариства.
10. Перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства.
11. Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв,
виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства та розробка рекомендацiй

для органiв управлiння Товариства.
12. Аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного
облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства.
13. Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам акцiонерiв Товариства та надання
рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв на пiдставi цих звiтiв.
14. Складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства
15. Надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1. Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi
матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи на вiдповiдний письмовий запит Голови
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2 Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вимагати
скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведення засiдань
Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.
3. Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень
Ревiзiйної комiсiї.
4. Проводити службовi розслiдування.
5. Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки
6. Залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв з оплатою їх послуг за рахунок
Товариства.
7. Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними
положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, в звiтному перiодi не виплачувалась.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
ТОВ "Селектив", код ЄДРПОУ 34294305, було вiдкликано у зв'язку з рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв вiд 23 квiтня 2014 року з посади Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Брусов Олексiй Iллiч, був обраний рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 квiтня 2014 року
на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на 5 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом
останнiх п"яти рокiв: директор, генеральний директор.
Одночасно обiймає посаду директора ПрАТ "Центр корпоративних рiшень" (01013, м.Київ,
ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4), директора ТОВ "Юридична фiрма "Арка" (01013, м.
Київ, вул. Промислова, 4), директора ТОВ "Теплоенергосервiс", (01024, м. Київ, вул.
Круглоунiверситетська, 11/19)

1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приватне акцiонерне товариство "Центр корпоративних рiшень"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
32552970
4) Рік народження
0
5) Освіта
.
6) Стаж роботи (років)
0
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
29.04.2014, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:
Голова Наглядової ради Товариства:
1. Керує роботою Наглядової ради Товариства.
2. Скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них.
3. Затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства.
4. Виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у
взаємовiдносинах з iншими органами Товариства та їх посадовими особами. На пiдставi рiшення
Наглядової ради Товариства представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у
взаємовiдносинах з юридичними та фiзичними особами.
5. Пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi
рiшень Наглядової ради Товариства.
6. На пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, пiдписує i розриває договори мiж
Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7. На пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства
трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Виконавчого органу Товариства,
розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього.
8. Надає Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним
секретарем Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди в 2014 роцi: 10,1 тис.грн. Винагорода в натуральнiй формi не
виплачувалась.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
Брусов Олексiй Iллiч, був вiдкликаний у зв'язку з рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
вiд 23 квiтня 2014 року з посади Голови Наглядової ради Товариства.
ПрАТ "Центр корпоративних рiшень", код ЄДРПОУ 32552970, було обрано рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв вiд 23 квiтня 2014 року на посаду Члена Наглядової ради Товариства термiном
на 3 роки.
На пiдставi ч. 1 ст. 54, ЗУ "Про акцiонернi товариства", 3 п. 16.7. Статуту Товариства Голова
Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства на засiданнi
Наглядової ради Товариства iз числа обраних Вищим органом Товариства членiв Наглядової
ради Товариства. ПрАТ "Центр корпоративних рiшень", код ЄДРПОУ 32552970, було обрано
рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 29 квiтня 2014 року (Протокол № 12/2014 вiд
29.04.2014р.) на посаду Голови Наглядової ради Товариства термiном: до переобрання.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕСЕТ"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
35250986
4) Рік народження
0
5) Освіта
.
6) Стаж роботи (років)
0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
23.04.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:
До компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить:
1. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
2. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства,
прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного.
3. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови та Секретаря Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
5. Прийняття рiшення про продаж чи анулювання ранiше викуплених Товариством акцiй.
6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв
Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на
суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства
8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством.
9. Обрання та припинення повноважень особи на посаду/з посади Виконавчого органу
Товариства, в т.ч. розiрвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на
посаду Виконавчого органу Товариства.
10. Затвердження умов трудового договору з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого
органу Товариства
11. Прийняття рiшення про вiдсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу
Товариства, вiд виконання нею повноважень такої посадової особи. Обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства.
12. Прийняття рiшення про обрання та залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi, у випадках,
передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про
припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства.
13. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься
з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або
розiрвання договору з аудитором Товариства.
14. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомлення про
проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та перелiку акцiонерiв, якi мають право на
участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом;
прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв.
16. Обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства,
прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства особi, яка веде
облiк прав власностi на акцiї Товариства або зберiгачу, затвердження умов договору з ними та
прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв.
17. Надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях та вихiд з низ, заснування та участь в iнших юридичних особах, у тому числi
дочiрнiх пiдприємств.

18. Прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов
договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України.
19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй.
20. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, яка
придбала контрольний пакет акцiй.
21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв або депозитарiя цiнних
паперiв Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення
розмiру оплати їх послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору зi
зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв Товариства, прийняття рiшення про передачу
ведення облiку прав власностi на акцiї Товариства.
22. Затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв
Товариства за питаннями порядку денного.
23. Обрання та вiдкликання Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради
Товариства.
24. Затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi
мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких
акцiонерiв.
25. Затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають
право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких акцiонерiв.
26. Визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору мiж
Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
27. Iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства.
28. Запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби
внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади
внутрiшнього аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби
внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього
аудиту Товариства.
29. Утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства,
визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та
вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi
передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства.
30. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до
статей 79-89 Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу,
видiлу або перетворення Товариства.
31. Прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж
акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов'язання як
акцiонери, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
32. Розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi
Товариства, затвердження органiзацiйної структуру Товариства (в тому числi прийняття рiшень
щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства), аналiз дiй Виконавчого органу Товариства щодо
управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики
Товариства.
33. Погодження призначення та звiльнення Виконавчим органом керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих
структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння
Товариства.
34. Прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви,

предметом яких є нерухоме майно Товариства, основнi засоби та фонди Товариства.
35. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поворотної фiнансової
допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо вартiсть
майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
36. Прийняти рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством безповоротної фiнансової
допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо
вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
37. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання й отримання фiнансових кредитiв
(позики) та пов'язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання
Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантiя тощо), якщо ринкова вартiсть майна,
робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
38. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна,
незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, якщо ринкова вартiсть такого майна або
земельних дiлянок, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства.
39. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв придбання або вiдчуження, набуття у власнiсть
iншим способом акцiй або корпоративних прав iнших товариств, номiнальна вартiсть яких
становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства.
40. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поруки за зобов'язаннями
iнших осiб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
41. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги,
якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке вiдступається, становить до 25
вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
42. Прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення
облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про
розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами
акцiонерiв Товариства.
43. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна, робiт або
послуг, що є його предметом, становить вiд 100 тисяч гривень до 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
44. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якщо вартiсть
майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
45. Прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або
iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, у тому числi дочiрнiх пiдприємств, та
право власностi на якi належить Товариству, в тому числi попереднє погодження доручень та
надання довiреностi представнику Товариства на участь у роботi органiв управлiння
вищевказаних юридичних осiб та голосування з будь-яких питань, якi вирiшуються тими
органами управлiння, в роботi яких бере участь Товариство або його представники.
46. Прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi
на виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
47. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
Товариства згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства та
Положенням про Наглядову раду Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди в 2014 роцi: 3,4 тис.грн. Винагорода у натуральнiй формi, не

виплачувалась.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
Бабак Сергiй Богданович, був вiдкликаний у зв'язку з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд
23 квiтня 2014 року з посади члена Наглядової ради Товариства.
ТОВ "РЕСЕТ", код ЄДРПОУ 35250986, було обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд
23 квiтня 2014 року на посаду Члена Наглядової ради Товариства термiном на 3 роки.

1) Посада
Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iмпульс - Т"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
31868189
4) Рік народження
0
5) Освіта
.
6) Стаж роботи (років)
0
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
23.04.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:
До компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить:
1. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
2. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства,
прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного.
3. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови та Секретаря Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
5. Прийняття рiшення про продаж чи анулювання ранiше викуплених Товариством акцiй.
6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв
Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на
суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства
8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством.
9. Обрання та припинення повноважень особи на посаду/з посади Виконавчого органу
Товариства, в т.ч. розiрвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на
посаду Виконавчого органу Товариства.
10. Затвердження умов трудового договору з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого
органу Товариства
11. Прийняття рiшення про вiдсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу
Товариства, вiд виконання нею повноважень такої посадової особи. Обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства.

12. Прийняття рiшення про обрання та залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi, у випадках,
передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про
припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства.
13. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься
з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або
розiрвання договору з аудитором Товариства.
14. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомлення про
проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та перелiку акцiонерiв, якi мають право на
участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом;
прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв.
16. Обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства,
прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства особi, яка веде
облiк прав власностi на акцiї Товариства або зберiгачу, затвердження умов договору з ними та
прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв.
17. Надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях та вихiд з низ, заснування та участь в iнших юридичних особах, у тому числi
дочiрнiх пiдприємств.
18. Прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов
договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України.
19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй.
20. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, яка
придбала контрольний пакет акцiй.
21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв або депозитарiя цiнних
паперiв Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення
розмiру оплати їх послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору зi
зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв Товариства, прийняття рiшення про передачу
ведення облiку прав власностi на акцiї Товариства.
22. Затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв
Товариства за питаннями порядку денного.
23. Обрання та вiдкликання Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради
Товариства.
24. Затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi
мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких
акцiонерiв.
25. Затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають
право на участь у Загальних зборах акцiонерiв та вносити змiни до перелiку таких акцiонерiв.
26. Визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору мiж
Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
27. Iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства.
28. Запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби
внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади
внутрiшнього аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби
внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього
аудиту Товариства.

29. Утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства,
визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та
вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi
передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства.
30. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до
статей 79-89 Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу,
видiлу або перетворення Товариства.
31. Прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж
акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов'язання як
акцiонери, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
32. Розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi
Товариства, затвердження органiзацiйної структуру Товариства (в тому числi прийняття рiшень
щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства), аналiз дiй Виконавчого органу Товариства щодо
управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики
Товариства.
33. Погодження призначення та звiльнення Виконавчим органом керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих
структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння
Товариства.
34. Прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви,
предметом яких є нерухоме майно Товариства, основнi засоби та фонди Товариства.
35. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поворотної фiнансової
допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо вартiсть
майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
36. Прийняти рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством безповоротної фiнансової
допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо
вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
37. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання й отримання фiнансових кредитiв
(позики) та пов'язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання
Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантiя тощо), якщо ринкова вартiсть майна,
робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
38. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна,
незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, якщо ринкова вартiсть такого майна або
земельних дiлянок, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства.
39. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв придбання або вiдчуження, набуття у власнiсть
iншим способом акцiй або корпоративних прав iнших товариств, номiнальна вартiсть яких
становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства.
40. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв надання Товариством поруки за зобов'язаннями
iнших осiб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 вiдсоткiв активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
41. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги,
якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке вiдступається, становить до 25
вiдсоткiв активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
42. Прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення
облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства

прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про
розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами
акцiонерiв Товариства.
43. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна, робiт або
послуг, що є його предметом, становить вiд 100 тисяч гривень до 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
44. Прийняття рiшень про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якщо вартiсть
майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
45. Прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або
iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, у тому числi дочiрнiх пiдприємств, та
право власностi на якi належить Товариству, в тому числi попереднє погодження доручень та
надання довiреностi представнику Товариства на участь у роботi органiв управлiння
вищевказаних юридичних осiб та голосування з будь-яких питань, якi вирiшуються тими
органами управлiння, в роботi яких бере участь Товариство або його представники.
46. Прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi
на виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
47. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
Товариства згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства та
Положенням про Наглядову раду Товариства.
Повноваження та обов"язки секретаря Наглядової ради:
1. Органiзовує документообiг Наглядової ради Товариства.
2. Складає протоколи засiдань Наглядової ради Товариства та iнших документiв
Наглядової ради Товариства, органiзовує їх належне зберiгання. Органiзовує зберiгання
штампiв та бланкiв Наглядової ради Товариства.
3. Органiзовує розсилку повiдомлень про скликання засiдань Наглядової ради
Товариства, iншої важливої iнформацiї та документiв, якi необхiднi членам Наглядової
ради Товариства для виконання своїх повноважень.
4. Надсилає запити органам Товариства про надання документiв та iнформацiї,
необхiдної членам Наглядової ради Товариства.
5. Пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди за обов"язки секретаря наглядової ради: 6,7 тис.грн. Винагорода у
натуральнiй формi, не виплачувалась.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
ТОВ "Iмпульс-Т", код ЄДРПОУ 31868189, було вiдкликано у зв'язку з рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв вiд 23 квiтня 2014 року з посади Члена Наглядової ради Товариства.
ТОВ "Iмпульс - Т", код ЄДРПОУ 31868189, було обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
вiд 23 квiтня 2014 року на посаду члена Наглядової ради Товариства термiном на 3 роки.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Директор

Головний
бухгалтер
Голова Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї

Член Ревiзiйної
комiсiї
Голова Наглядової
ради

Член Наглядової
ради

Член Наглядової
ради, Секретар
Наглядової ради

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Горобець Євген
Володимирович
Максимова
Валентина
Степанiвна
Бабак Сергiй
Богданович
Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"ПромГазIнвест"
Брусов Олексiй
Iллiч
Приватне
акцiонерне
товариство "Центр
корпоративних
рiшень"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНI
СТЮ "РЕСЕТ"
Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Iмпульс - Т"

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

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
4

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0,0008

6
4

7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

0

0

1

0,0002

1

0

0

0

1

0,0002

1

0

0

0

СН 663322 19.12.1997 Мiнським
РУ ГУ МВС України в м. Києвi
32552970

12 403

2,5957

12 403

0

0

0

1

0,0002

1

0

0

0

35250986

333 051

69,7016

333 05
1

0

0

0

31868189

1

0,0002

1

0

0

0

345 462

72,2989

345 46
2

0

0

0

3
СН 300824 01.10.1996 виданий
Днiпровським РУ ГУМВС
України в м.Києвi
СО 682332 26.06.2001 виданий
Дарницьким РУ ГУ МВС
України в м. Києвi
СН 780929 21.04.1998
Днiпровським РУГУ МВС
України в м. Києвi
34491983

Усього

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Ресет"

Код за
ЄДРПОУ
35250986

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

04071, м.Київ, пров.
Електрикiв,15
Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування органу,
який видав паспорт
Усього

Кількість
акцій
(шт.)
333 051

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
69,7016

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

333 051

69,7016

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

333 051

0

0

Привілейовані на
пред'явник
а
0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

333 051

0

0

0

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

чергові
X

позачергові
23.04.2014
71,0245

Перелiк питань, що роглядались на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.
2. Затвердження регламенту роботи зборiв.
3. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства у 2013 роцi та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за
результатами розгляду звiту.
5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi та прийняття рiшення за
результатами розгляду звiту.
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ДП "Енергоремонт" ПАТ
"Київенергоремонт" за 2013 рiк.
7. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
8. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2013
роцi. Затвердження розмiру, порядку i строку виплати дивiдендiв.
9. Вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) членiв Наглядової ради
Товариства.
10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11. Внесення змiн до ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" шляхом
викладення його в новiй редакцiї та надання директору Товариства повноважень
для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ДП "Енергоремонт" ПАТ
"Київенергоремонт".
12. Вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства.
15. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду ПАТ "Київенергоремонт"
шляхом викладення його у новiй редакцiї.
Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: акцiонер, який сукупно є
власником бiльше 5 вiдсоткiв акцiй Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати лiчильну комiсiю зборiв в кiлькостi 4 осiб у складi: Голова лiчильної
комiсiї - Кудiнов Герман Вiкторович. Секретар лiчильної комiсiї- Максимова
Анна Сергiївна. Члени лiчильної комiсiї: -Круглiков
Олег Юрiйович; -Бих Свiтлана Миколаївна.
2. Затвердити регламент роботи зборiв:1.Виступи з питань порядку денного
зборiв: -основна доповiдь - до 20 хв. -спiвдоповiдь- до 10 хв. Виступи в дебатах
(обговорення доповiдей) - до 2 хв., але не бiльше 10 хв. З кожного питання.
2.Вiдповiдi на запитання- до 10 хв. З кожного питання. 3. Заключне слово до 10
хв. 4. Роботу зборiв закiнчити без перерви. 5.Рiшення з питань порядку денного
ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Обробка бюлетенiв
здiйснюється за допомогою електронних засобiв. Результати голосування
оголошуються головою лiчильної комiсiї. 6.Для виступу на зборах слово
надається Головою зборiв. 7.Запитання приймаються секретарiатом зборiв
письмово. Записки до секретарiату передаються через членiв лiчильної комiсiї, що
знаходяться в залi. 8. Питання приватного характеру та не передбаченi порядком
денним на зборах не розглядаються.
3. Затвердити звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства у 2013 роцi.

4. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
5. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
6.
Затвердити
рiчну
фiнансову
звiтнiсть
ДП"Енергоремонт"
ПАТ"Київенергоремонт" за 2013 рiк.
7. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.
8. Дивiденди не виплачувати. Прибуток ПАТ"Київенергоремонт" в розмiрi 3334
тис. грн. залишити нерозподiленим.
9. Вiдкликати членiв Наглядової ради Товариства: - Брусова О.I. - Бабака С.Б. ТОВ"Iмпульс- Т".
10. Обрати до складу Наглядової ради Товариства: Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Iмпульс-Т"; -Приватне акцiонерне товариство"Центр
корпоративних рiшень"; -Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЕСЕТ".
11. Внести змiни та доповнення до Статуту ДП"Енергоремонт". Затвердити
Статут ДП "Енергоремонт" ПАТ"Київенергоремонт" шляхом викладення його у
новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства Горобця Євгена
Володимировича пiдписати нову редакцiю Статуту ДП"Енергоремонт"
ПАТ"Київенергоремонт". Доручити Директору Товариства, з правом
передоручення iншим особам на його розсуд, здiйснити заходи, пов'язанi з
реєстрацiєю нової редакцiї Статуту ДП"Енергоремонт" ПАТ"Київенергоремонт".
12. Вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсi Товариства: - ПрАТ"Центр корпоративних
рiшень";- ТОВ"ПромГазIнвест";- ТОВ"Селектив".
13. Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"ПромГазIнвест"; -Бабака Сергiя
Богдановича; -Брусова Олексiя Iллiча.
14. Затвердити умови цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства.
15.Затвердити положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї.

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Публiчне акцiонерне товариство
"Енергобанк"
Акціонерне товариство
19357762
01025, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56
АЕ №263204
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
13.08.2013
(44) 201-69-55
(44) 201-69-54
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Виконання
функцiй
депозитарної
установи. Вступ в дiю лiцензiї 12.10.2013р. Термiн дiї - необмежений.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Крона"
Акціонерне товариство
30726778
04050, м. Київ, 04071, м. Київ, вул.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

Межигiрська, 32-А
АВ №594412
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
14.12.2011
(44) 201-07-07
(44) 201-07-00
Iншi послуги у сферi страхування
Страхування вiдповiдно до Законiв
"Про страхування" вiд 07.03.1996
№85/96-ВР та "Про обов'язкове
страхування
цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв" вiд 01.07.2004р.
№1961-IV. Спiвробiтництво на основi
договору № 39/07 вiд 04.07.2007.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Арка"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31520115
01013, м. Київ, вул. Промислова, 4
№2698
Аудиторська палата України
28.09.2001
(44) 507-25-54
(44) 507-25-54
Аудиторська дiяльнiсть
Проведення аудиторської перевiрки.
Приватне акцiонерне товариство
"Українська фондова бiржа"
Акціонерне товариство
14281095
01034, м. Київ, пров. Рильський, 10
АВ №581214
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
26.04.2011
(44) 279-41-58
(44) 278-51-40
Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на
фондовому ринку
Дiї щодо допуску та перебування в
бiржовому списку УФБ за категорiєю
позалiстингових цiнних паперiв акцiй
Товариства.

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

Публiчне акцiонерне товариство "
Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд.
3, м. Київ
2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(044) 377-72-65
(044) 279-12-49
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Обслуговування
випуску
цiнних
паперiв
Товариства.
Публiчне
акцiонерне товариство " Нацiональний
депозитарiй України" - депозитарiй,
який обслуговує випуск цiнних паперiв
Товариства. Вiдповiдно до частини 2
статтi 9 Закону України "Про
депозитарну
систему
України",
акцiонерне товариство набуває статусу
Центрального депозитарiю з дня
реєстрацiї Комiсiєю в установленому
порядку
Правил
Центрального
депозитарiю. 1 жовтня 2013 року
Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку було
зареєстровано
поданi
Публiчним
акцiонерним
товариством
"Нацiональний депозитарiй України"
Правила Центрального депозитарiю
цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд
01.10.2013 №2092). В зв"язку з цим
замiсть Номеру лiцензiї або iншого
документу вказано № рiшення Комiсiї,
щодо реєстрацiї Правил Центрального
депозитарiю та замiсть дати видачi
лiцензiї або iншого документа вказана
дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо
реєстрацiї
Правил Центрального
депозитарiю.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
25.11.2002

Опис
09.09.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
427/10/1/20
02

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Управлiння ДКЦПФР UA1002811008 Акція проста Документар
0,5
477 824
238 912
100
у м. Києвi та Київськiй
документарн
ні іменні
областi
а іменна
Торгiвля цiнними паперами пiдприємства не здiйснюється на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках.
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв пiдприємства на фондових бiржах в звiтному перiодi не було.
Додаткової емiсiї у звiтному перiодi не було.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 427/10/1/2002 вiд 25.11.2002 втратило чиннiсть.
375/10/1/10
Територiальне
UA4000087092 Акція проста Бездокумент
0,5
477 824
238 912
100
управлiння ДКЦПФР в
бездокумента арні іменні
м.Києвi та Київськiй
рна іменна
областi
Торгiвля цiнними паперами пiдприємства не здiйснюється на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках.
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв пiдприємства на фондових бiржах в звiтному перiодi не було.
Додаткової емiсiї у звiтному перiодi не було.
Вiдповiдно до прийнятого на Загальних зборах акцiонерiв вiд 27.07.2010 р. рiшення та вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено
дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, тобто переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi
iснування, в бездокументарну форму.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Виробниче пiдприємство ПАТ "Київенергоремонт" створене в 1949 роцi у складi
Союзенергоремстата Мiненерго СРСР, з 1954 року увiйшло до складу РЕУ "Київенерго" i
виконувало всi обсяги планопопереджувальних ремонтiв основного та допомiжного
енергетичного обладнання електростанцiй, теплових та електричних мереж, а також
виготовлення запасних частин до цього устаткування в системi "Київенерго". В процесi
розвитку пiдприємства були створенi виробничi пiдроздiли на теплових електростанцiях м.
Києва, м. Чернiгова, м. Бiла Церква, м. Бердичева, Чорнобильськiй АЕС.
В умовах економiчних реформ в 1991 роцi пiдприємство перейшло на оренднi вiдносини з ВЕО
"Київенерго" i було зареєстровано в Фондi держмайна, як самостiйне орендне пiдприємство
"Київенергоремонт". В 1994 роцi орендне пiдприємство "Київенергоремонт" змiнило форму
власностi з державної на колективну i стало акцiонерним товариством. Фонд держмайна видав
свiдоцтво про власнiсть, пiсля чого проведено реєстрацiю випуску акцiй Вiдкритого
акцiонерного товариства "Київенергоремонт".
Для розширення сфери послуг в 2000-2002рр. були створенi дочiрнi пiдприємства та СВП, якi
входять в структуру Товариства на правах юридичних осiб та здiйснюють спецiалiзованi роботи
з монтажу, iзоляцiї та хiмзахисту енергетичного устаткування.
Вiдповiдно до прийнятого на Загальних зборах акцiонерiв вiд 27.07.2010 р. рiшення та
вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй
Товариства, тобто переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у
документарнiй формi iснування, в бездокументарну форму.
Вiдповiдно до прийнятого на Загальних зборах акцiонерiв вiд 21.04.2011 р. рiшення та
вiдповiдно до ст. 5 Закону України "Про акцiонернi товариства" було змiнено найменування
товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Київенергоремонт на Публiчне акцiонерне
товариство "Київенергоремонт".
Протягом звiтного 2014 року фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було.

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
Згiдно з органiзацiйною структурою, Товариства представляють:
- апарат управлiння: директор, головний iнженер, заступник директора, головний бухгалтер,
головний економiст, головний фахiвець;
- пiдроздiли: бухгалтерiя, органiзацiйно-господарський вiддiл, юридичний вiддiл;
- структурний вiдокремлений пiдроздiл - "Труханiв";
- дочiрнi пiдприємства "Енергоремонт", "Електрореммонтаж".
В 2014 роцi у порiвняннi з 2013 роком органiзацiйна структура пiдприємства не змiнилась i
складалася з наступних виробничих пiдроздiлiв: апарат управлiння спецiалiзований ремонтний
турбiнний цех, спецiалiзований ремонтний котельний цех, цех з монтажу енергетичного
обладнання, спецiалiзований цех з хiмзахисту та ремонту теплоiзоляцiї, служба зварювання i
контролю металу, дiльниця з обслуговування основних фондiв, автотранспортна дiльниця та
центральний склад.
ДП "ЕЛЕКТРОРЕММОНТАЖ" ВАТ Київенергоремонт". Код за ЄДРПОУ 32251531, 04071,
м.Київ, пров. Електрикiв, 13, тел. 207-83-55.
ДП "УКРЕНЕРГОХIМЗАХИСТ" ВАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ". код за ЄДРПОУ 30725870,
04071, м.Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКIВ, будинок 15, тел. 207-83-55
ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт". Код за ЄДРПОУ 32073085, 04071, м. Київ, пров.
Електрикiв, 15, тел. 425-84-50

СВП "Труханiв" ПАТ "Київенергоремонт" - самостiйно вiдокремлений пiдроздiл. Код за
ЄДРПОУ 26200363, 01021, м. Київ, Труханiв острiв, Паркова дорога, буд.12.
Фiлiй та представництв немає.

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
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 269 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, працюючих за сумiсництвом:22 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 189
осiб.
Фонд оплати працi у 2014 роцi становив 14 419 тис. грн., що на 243 тис. грн. менше нiж у 2013
роцi.
Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним
потребам емiтента, на пiдприємствi вiдсутня, проте працiвники при. потребi направляються на
вiдповiднi курси.

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
Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.
Cпільна 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
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерськiй облiк пiдприємства ведеться згiдно з Законом України "Про бухгалтерський
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" за № 3996-XIV вiд 22.05.97 р.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного
методу протягом строку використання 5 рокiв. З 01.04.2011р. амортизацiя основних засобiв
нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, визначеного у пп.145.1.5 Податкового
кодексу України. Амортизацiя нараховується протягом строку корисного використання об'єкта,
встановленого пiдприємством. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в
першому мiсяцi використання в розмiрi 100% їх вартостi. Оперативний облiк органiзований у
мiсцях протягом термiну використання.

Дебiторська заборгованiсть визначається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх
економiчних вигод.
Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та включаються в звiт про фiнансовi
результати в тих перiодах, до яких вони вiдносяться.
Товарнi запаси оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв при їх вибуттi визначається за методом iдентифiкованої собiвартостi
вiдповiдної одиницi запасiв. Чиста реалiзацiйна вартiсть - це оцiночна продажна цiна в процесi
звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних витрат на здiйснення доробки, а
також оцiночних затрат, необхiдних для здiйснення реалiзацiї. Вартiсть готової продукцiї та
незавершеного виробництва включає пропорцiйну частку накладних виробничих витрат,
виходячи зi звичайної виробничої потужностi, за виключенням витрат на позики. Запаси
перiодично переглядаються зi створенням резервiв пiд зiпсованi, надлишковi та застарiлi запаси.
Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються за собiвартiстю.

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), середньо реалізаційні 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 надає послуги з оренди виробничих примiщень, обладнання, автомобiлiв. Ремонт
тепломеханiчного та електротехнiчного обладнання енергопiдприємств та iнших об'єктiв
промисловостi, комунального господарства виконують дочiрнi пiдприємства.Товариство не
займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя про обсяги виробництва (у натуральному
та грошовому виразi), середньореалiзацiйнi цiни вiдсутня. Сума виручки - 44921
тис.грн.Загальна сума експорту-0.Частка експорту в загальному обсязi продажiв-0%.До
найбiльш перспективних видiв послуг, що надає емiтент вiдносяться надання послуг з оренди
примiщень.Залежностi вiд сезонних змiн немає.Основнi ринки збуту: м. Київ. Основнi клiєнти:
ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт", ТОВ "Сомельє", БНВФ "Славутич" та iн.
Основними ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни
законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України. Заходи емiтента щодо
захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: збiльшення наданих
послуг по орендi.Канали збуту й методи продажу, якi використовує Товариство: варiювання
цiнової полiтики, розширення рекламних заходiв щодо послуг емiтента. Товариство не
займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя про джерела сировини їх доступнiсть та
динамiку цiн вiдсутня. Становище на ринку стабiльне. Новi технологiї та новi товари не
впроваджуються.Конкуренцiя в галузi середня. Перспективнi плани розвитку емiтента: якiсне
надання послуг по орендi.Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя
про кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв вiдсутня.Дiяльнiсть

товариства здiйснюється на територiї України, всi 100% загальної суми доходiв в 2014 р.
отримано на Українi.
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 2009 рiк пiдприємство придбало ОЗ на суму 38 тис.грн. та реалiзувало ОЗ на суму 127
тис.грн. В 2010р. придбало основних засобiв на суму 71 тис.грн., проведено вiдчуження
основних засобiв шляхом лiквiдацiї на суму 97 тис.грн.
В 2011 роцi значних придбань не було, списано активiв шляхом лiквiдацiї на суму 23 тис.грн.
У 2012 роцi були придбано основних засобiв на суму 148 тис. грн., списано активiв на суму 115
тис. грн. В 2012 роцi Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оцiнювальна компанiя "ДКЕксперт" була проведена переоцiнка основних засобiв (будiвель та споруд) станом на
31.01.2012р. про що складений звiт про незалежну оцiнку ринкової вартостi нерухомого майна
ПАТ "Київенергоремонт".
За 2013 рiк пiдприємство придбало ОЗ на суму 194 тис. грн. та реалiзувало ОЗ на суму 61,4 тис.
грн., проведено вiдчуження основних засобiв шляхом лiквiдацiї на суму 21,4 тис.грн.
За 2014 рiк пiдприємство придбало ОЗ на суму 186,0 тис. грн. та реалiзувало ОЗ на суму 48,0
тис. грн., вiдчуження основних засобiв шляхом лiквiдацiї не було.
Будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю Товариства,
не планується.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
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 01.03.2014р. укладено Договiр №01-1/14 оренди нежитлового примiщення мiж
Товариством та ДП "Енергоремонт". ПАТ "Київенергоремонт" надає в оренду нежитлове
примiщення, загальною площею 771,6 кв.м., що розташоване за адресою м. Київ, провулок
Електрикiв, 15 Дочiрньому пiдприємству "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт". Цiна
оренди складає 71342,14 грн. з ПДВ за мiсяць. Договiр був укладений в зв'язку з виробничою
необхiднiстю ДП "Енергоремонт" у виробничому примiщеннi за договiрною цiною.
01.03.2014р. укладено Договiр №01/14 оренди нежитлового примiщення мiж Товариством та ДП
"Енергоремонт". ПАТ "Київенергоремонт" надає в оренду нежитлове примiщення, загальною
площею 2546,9 кв.м., що розташоване за адресою м. Київ, провулок Електрикiв, 17 -1681,6 кв.м,
м.Київ,вул.Промислова,4 -175,3кв.м,вул..Скляренко.22А-430,00кв.м,вул..Червоногвардiйська,20260,00кв.м Дочiрньому пiдприємству "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт". Цiна оренди
складає 118998,76 грн. з ПДВ за мiсяць. Договiр був укладений в зв'язку з виробничою
необхiднiстю ДП "Енергоремонт" у виробничому примiщеннi за договiрною цiною.
18.03.2014р. укладено Договiр №02/14 оренди Автотранспорту мiж Товариством та ДП
"Енергоремонт". ПАТ "Київенергоремонт" надає в оренду автотранспорт, загальною кiлькiстю 4
автомобiлi, Дочiрньому пiдприємству "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт". Цiна оренди
складає 6588,00 грн. з ПДВ за мiсяць. Договiр був укладений в зв'язку з виробничою
необхiднiстю
03.04.2014р. укладено Договiр №Р-1/14 на виконання ремонтних робiт з ремонту будiвель та
споруд мiж Товариством та ДП "Енергоремонт". ДП "Енергоремонт" виконує ремонтнi роботи

за адресою пров.Електрикiв,15 по монтажу освiтлення адмiнбудiвлi, провулок Електрикiв, 15.
Цiна ремонтних робiт складає 39537,61 грн. з ПДВ за мiсяць. Договiр був укладений в зв'язку з
виробничою необхiднiстю
02.06.2014р. укладено Договiр №Р-3/14 на виконання ремонтних робiт з ремонту будiвель та
споруд мiж Товариством та ДП "Енергоремонт". ДП "Енергоремонт" виконує ремонтнi роботи
адмiнiстративної будiвлi за адресою пров.Електрикiв,15. Цiна ремонтних робiт складає 84141,40
грн. з ПДВ за мiсяць. Договiр був укладений в зв'язку з виробничою необхiднiстю
02.06.2014р. укладено Договiр №Р-2/14 на виконання ремонтних робiт з ремонту будiвель та
споруд мiж Товариством та ДП "Енергоремонт". ДП "Енергоремонт" виконує ремонтнi роботи
будiвдi 3-х поверхової(гуртожиток) за адресою пров.Електрикiв,13. Цiна ремонтних робiт
складає 7279,34 грн. з ПДВ за мiсяць. Договiр був укладений в зв'язку з виробничою
необхiднiстю
10.10.2014р. укладено Договiр №Р-4/14 на виконання ремонтних робiт з ремонту будiвель та
споруд мiж Товариством та ДП "Енергоремонт". ДП "Енергоремонт" виконує ремонтнi роботи
будiвлi 3-х поверхової (гуртожиток) за адресою пров.Електрикiв,13. Цiна ремонтних робiт
складає 24831,72 грн. з ПДВ за мiсяць. Договiр був укладений в зв'язку з виробничою
необхiднiстю
10.10.2014р. укладено Договiр №Р-5/14 на виконання ремонтних робiт з ремонту будiвель та
споруд мiж Товариством та ДП "Енергоремонт". ДП "Енергоремонт" виконує ремонтнi роботи
об'єкта 30/35 ГО за адресою пров.Електрикiв,17. Цiна ремонтних робiт складає 1988,95 грн. з
ПДВ за мiсяць. Договiр був укладений в зв'язку з виробничою необхiднiстю
Протягом звiтного перiоду правочинiв мiж емiтентом та власниками iстотної участi, членами
наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не було.
Протягом звiтного перiоду правочинiв мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними
пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi,
членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку не було.

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, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби, виробничi потужностi та обладнання використовуються шляхом надання їх в
оренду.
Планується проведення ремонтiв будiвель та споруд виробничого призначення. Витрати на
ремонт вiдносяться на собiвартiсть робiт, послуг. Фiнансування проводиться за рахунок власних
коштiв, збiльшення кiлькостi примiщень наданих в оренду.
Значних правочинiв щодо основних засобiв Товариства протягом звiтного перiоду не
здiйснювалось.
Ступiнь використання обладнання: 76,8%.
Спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв: утримуються в належному
порядку за мiсцезнаходженням товариства та його замовникiв пiд час виконання робiт.
Екологiчнi питання на використаннi активiв пiдприємства не позначаються.
Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя про виробничi потужностi
вiдсутня.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства впливає пiдвищення ставок податкiв та зборiв.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень висока.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Фактiв виплати щтрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення
законодавства в звiтному перiодi не було
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування Товариства вiдбувається за рахунок доходу вiд надання в оренду будiвель та
iнших основних засобiв дочiрньому пiдприємству та стороннiм органiзацiям.Фахiвцi емiтента не
здiйснювали оцiнку можливих шляхiв покращення лiквiдностi. Робочого капiталу достатньо для
поточних потреб.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв), на кiнець звiтного перiоду немає.
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)
Товариство має намiр продовжувати програму модернiзацiї власних основних засобiв, яка була
розпочата у 2007 роцi. Ця програма дасть можливiсть залучити бiльше стороннiх органiзацiйорендарiв, що призведе до полiпшення фiнансового стану Товариства.Iстотнi фактори, якi
можуть впливати на дiяльнiсть емiтента в майбутньому: полiтична та економiчна ситуацiя в
країнi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок пiдприємство не проводило.
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
ТОВ "ПромГазIнвест":
1)01.07.2014 р. ТОВ "ПромГазIнвест" подали до Господарського суду м. Києва скаргу на
бездiяльнiсть вiддiлу державної виконавчої служби Оболонського районного управлiння юстицiї
у м. Києвi, яка була порушена Господарським судом м. Києва 03.07.2014 за № 36/313. Ухвалою
вiд 11.08.2014 скаргу ТОВ "ПромГазIнвест" задовольнили.
2)01.07.2014 р. ТОВ "ПромГазIнвест" подали до Господарського суду м. Києва скаргу на дiї
вiддiлу Державної виконавчої служби Оболонського районного управлiння юстицiї у м. Києвi,
яка була порушена Ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 03.07.2014 р. за № 30/260.

Ухвалою вiд 16.09.2014 р. в задоволеннi скарги ТОВ "ПромГазIнвест" вiдмовили повнiстю.
3)01.07.2014 р. ТОВ "ПромГазIнвест" подали до Господарського суду м. Києва скаргу на дiї
Вiддiлу державної виконавчої служби Оболонського районного управлiння юстицiї у м. Києвi.
Ухвалою господарського суду м. Києва вiд 03.07.2014 р. прийнято до провадження за справою
№ 48/172. Ухвалою вiд 15.09.2014 р. скаргу ТОВ "ПромГазIнвест" вiдхилено.
ПрАТ "Центр корпоративних рiшень":
1)13.01.2014 р. Ухвалою Господарського суду Київської областi було поновлено провадження у
справi № 911/940/13 за позовом ПрАТ "Центр корпоративних рiшень" до фiзичної особипiдприємця Шкурата Володимира Миколайовича за участю третьої особи, яка не заявляє
самостiйних вимог на предмет спору на сторонi позивача - ПАТ "Київенергоремонт" про
стягнення 7801,08 грн. Ухвалою Господарського суду Київської областi вiд 21.10.2014 р. позов
задоволено частково.
2)17.09.2014 р. ПрАТ "Центр корпоративних рiшень" звернулися до Господарського суду м.
Києва з позовом про стягнення з Державного пiдприємства "Iнтелзахист" 34 110,73 грн.
основного боргу, 2 735,54 грн. пенi, 3 608,40 грн. iнфляцiйних витрат, 528,33 грн. 3% рiчних.
Ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 06.10.2014 р. за вказаним позовом порушено
провадження в справi № 910/21048/14. Рiшенням Господарського суду м. Києва вiд 11.11.2014 р.
позов ПрАТ "Центр корпоративних рiшень" задовольнили частково.
Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше
вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнiх пiдприємств станом на початок року, стороною в яких
виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають
iншi посадовi особи емiтента немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iншою iнформацiєю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi пiдприємства, Товариство не володiє.Iнформацiї про результати та аналiз
господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi
немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
32 882
35 995
32 077
35 225
115
144
328
305
362
321

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
32 882
35 995
32 077
35 225
115
144
328
305
362
321

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
32 882

0
0
0
0
35 995

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
32 882

0
0
0
0
35 995

Очiкуванi строки служби вiдповiдних активiв:
- Будiвлi та споруди - 50-85 рокiв;
- Машини та обладнання - 5-40 рокiв;
- Транспортнi засоби - 8-12 рокiв;
- Меблi та офiсне обладнання - 5-15 рокiв.
Первинна вартiсть основних засобiв прирiвняна на дату переоцiнки до
справедливої вартостi.
1) Будiвлi та споруди - 50-85 роки;
2) Машини та обладнання 5-40 рiк;
3) транспортнi засоби - 8-12 рокiв;
4) iншi -12-20 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв .48974 тис.грн.
Ступiнь їх зносу -26,5%.
Ступiнь їх використання - 73,5%
Сума нарахованого зносу - 12979 тис.грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.
Обмежень на використання майна Товариства немає.

Опис

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
42 007
46 960
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
238,912
238,912
Скоригований статутний капітал
238,912
238,912
(тис.грн)
Визначення вартостi чистих активiв ПАТ "Київенергоремонт" проводиться за формулою:
Опис
Чистi активи = (Необоротнi активи (роздiл 1 балансу) + Оборотнi активи (роздiл 2
балансу) - ( Довгостроковi зобов'язання i забезпечення (роздiл 2 балансу) + Поточнi
зобов'язання i забезпечення (роздiл 3 балансу)
Висновок

Чистi активи = (42679 + 22534) - (1148 + 22058) = 42007 тис.грн.
Заявлений статутний капiтал Пiдприємства складає 239 тис. грн. На 31 грудня 2014 року
статутний капiтал Пiдприємства сплачений повнiстю. Його чистi активи, визначенi на
таку ж саме дату, перевищують заявлений статутний капiтал, тобто чистi активи
знаходяться в межах дiючого законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК" (факторинг
з регрессом)
ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (овердрафт)
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
7 573

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

16.05.2014

7 226

22

30.04.2015

29.05.2014
X

347
0

28
X

13.01.2015
X

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

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

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

338

X

X

X

222

X

X

X
15 073
X
X
X
23 206
X
X
Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами та
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

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

1
12.02.2014
23.04.2014
29.04.2014

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
13.02.2014
24.04.2014
30.04.2014

Вид інформації

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

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2014
1
0
2
2013
1
0
3
2012
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв.
(запишіть)

Який орган здійснював контроль за станом 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
Бюлетенями для голосування. Бюлетенями для кумулятивного
(запишіть)
голосування.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
позачергових зборiв у звiтному роцi не було.
(запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
3
0
0
1
2
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 43
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
Комiтетiв не створено.
(запишіть)
Інше
Комiтетiв не створено.
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

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

Ні
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
Повиннi бути акцiонерами
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
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
X
навчання (з корпоративного управління або фінансового

менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше
Новий член наглядової ради самостiйно ознайомився iз змiстом
(запишіть)
внутрiшнiх документiв товариства.

X

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? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
так
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
так
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
ні
так
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
так
ні
ні
ні

конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Положення щодо доступу акцiонерiв до iнформацiї ВАТ
Інше (запишіть)
"Київенергоремонт"

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
Копії
оприлюдн надаються
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
тів
загальнод ознайомлен
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
ся на
інформаці безпосеред
інтернетзагальних
йній базі
ньо в
запит
сторінці
зборах
акціонер
даних
акціонерно
акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
так
ні
ні
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
ні
ні
так
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
так
так
документи

Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

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

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
Аудитор не змiнювався.
(запишіть)

Ні
X
X
X

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
Iншi органи не здiйснювали перевiрки
(запишіть)

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
X
відсотків голосів
Інше
Доручень вiд iнших органiв не було.
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
так
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)
Не визначились.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу
(принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю
аудитора - фізичної особи - підприємця)
"Аудиторська фiрма "Арка"
31520115
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
вул. Кiквiдзе, будинок 3, офiс
Місцезнаходження аудиторської фірми,
18, мiсто Київ, Україна
аудитора
2698, 28.09.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
вiд 26 березня 2015 року
щодо фiнансової звiтнiстi Публiчного акцiонерного товариства
"Київенергоремонт" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 рiк

1.

Адресат.

Цей Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та
керiвництва ПАТ "Київенергоремонт", фiнансовий звiт якого перевiряється, i
може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом цiнних паперiв,
складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА),
зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi", 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706
"Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора".
Необхiднiсть проведення цих робiт та наявнiсть аудиторського висновку
обумовлена Законом України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв
в Українi" № 448/96-ВР вiд 30 жовтня 1996р. зi змiнами та доповненнями,
Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006р. №

3480-IV.
При складаннi цього висновку аудиторами у вiдповiдностi до роздiлу 290
"Незалежнiсть" Кодексу етики професiйних бухгалтерiв було виконано усi
вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози власного iнтересу,
власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi
цього висновку не виникало.
2.

Вступний параграф.

2.1. Основнi вiдомостi про емiтента.
Повна назва - Публiчне акцiонерне товариство "Київенергоремонт".
Органiзацiйно-правова форма - публiчне акцiонерне товариство.
Код ЄДРПОУ 00131328.
Юридична адреса та фактичне мiсцезнаходження - 04071, м. Київ, пров.
Електрикiв, 15.
Номер свiдоцтва про державну реєстрацiю i дата проведення перереєстрацiї:
10711050017002850 вiд 04.05.2011р. Пiдстава: змiна найменування юридичної
особи.
2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики.
Ми, незалежнi аудитори ТОВ "Аудиторська фiрма "Арка", провели аудиторську
перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ "Київенергоремонт" (далi - Пiдприємство),
що включає консолiдований баланс станом на 31 грудня 2014 року,
консолiдований звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк, консолiдований звiт
про власний капiтал за 2014 рiк, консолiдований звiт про рух грошових коштiв за
2014 рiк, а також примiток до цих звiтiв, що складаються з огляду основних
принципiв облiкової полiтики, з порiвняльною та iншою пояснювальною
iнформацiєю (далi - Фiнансова звiтнiсть).
Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк станом на 31 грудня 2014 є рiчною фiнансовою
звiтнiстю яка складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi
- МСФЗ) та мiстить порiвняльну iнформацiю складену за МСФЗ за 2013 рiк
станом на 31 грудня 2013 року. Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу
справедливої вартостi, крiм тих статей, справедливу вартiсть яких неможливо
оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку
управлiнського персоналу Пiдприємства, яка вимагає вiд керiвництва
Пiдприємства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та
зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та
витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне
представлення фiнансової звiтностi
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне

представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю
стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не
мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та
застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi
вiдповiдають обставинам.
2.4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової
звiтностi
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на
основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську
перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в
Українi в якостi нацiональних.
При складаннi висновку аудитор керувався:
- нормами Мiжнародного стандарту аудиту № 700 (переглянутий)
"Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi";
- нормами Мiжнародного стандарту аудиту № 705 (переглянутий) "Модифiкацiя
думки у звiтi незалежного аудитора";
- нормами Мiжнародного стандарту аудиту № 706 "Пояснювальнi параграфи та
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".
Цi стандарти зобов'язують нас планувати та проводити перевiрку з метою
отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять в собi суттєвих
викривлень. В ходi аудиту виконаннi необхiднi, за судженням аудитора,
аудиторськi процедури, якi необхiднi для отримання аудиторських доказiв
стосовно показникiв, розкритих у фiнансових звiтах. До таких процедур,
зокрема, входить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв
внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудиторами
розглянутi заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та
достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських
процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит також включає оцiнку
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, пройнятiсть облiкових оцiнок,
зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових
звiтiв.
Пiд час аудиторської перевiрки було проаналiзовано принципи облiкової
полiтики компанiї, розглянуто правильнiсть застосованих управлiнським
персоналом компанiї:
- принципiв оцiнки, класифiкацiї та розкриття iнформацiї за видами
матерiальних статей та активiв балансу та правильнiсть вiдображення
результатiв проведеної в звiтному перiодi iнвентаризацiї;
- принципiв визначення розмiру та розкриття iнформацiї за зобов'язаннями та
правильнiсть вiдображення результатiв iнвентаризацiї зобов'язань компанiї за
звiтний перiод;

- принципiв визначення та розкриття iнформацiї про власний капiтал, його
структуру та призначення;
- концептуальних основ пiдготовки фiнансових звiтiв та фiнансової звiтностi в
цiлому, та отримано достатньо доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття
iнформацiї щодо окремих фiнансових звiтiв та звiтностi в цiлому.
У вiдповiдностi зi статтею 30 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та
договором на проведення аудиторської перевiрки керiвництво Пiдприємства
несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансовi звiти, а також за достовiрнiсть та
повноту бухгалтерських та iнших документiв, наданих для аудиторської
перевiрки. Аудитори несуть вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо
проаналiзованих бухгалтерських реєстрiв та фiнансових звiтiв на основi
перевiреної iнформацiї.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки.
3. Пiдстави для умовно-позитивної думки аудитора.
Аудитор не згоден з припущеннями, зробленими управлiнським персоналом
Пiдприємства в частинi облiкових оцiнок майбутнiх зобов'язань на виплату
пiльгових пенсiй працiвникам, що стосується застосування ставки
дисконтування в розмiрi 15%, оскiльки на думку аудиторiв ринковий рiвень
ставки дисконтування у 2014 роцi збiльшився до 23%. Якщо б Пiдприємство
застосовувало ринкову ставку дисконтування 23%, то сума зобов'язань на
виплату пiльгових пенсiй працiвникам станом на 31.12.2013р. зменшилась на 360
тис. грн., станом на 31.12.2014р. сума зобов'язань зменшилась на 619 тис. грн.
Аудитор не згоден з управлiнським персоналом Пiдприємства щодо визначення
суми дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги. За
результатами збору аудиторських доказiв, щодо адекватностi розмiру резерву
сумнiвних боргiв, вважаємо за потрiбне донарахувати резерв пiд знецiнення
дебiторської заборгованостi у сумi 519 тис. грн. Невiрне визначення суми
резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.2014р. призвело до завищення
дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги на суму 519
тис. грн.
Пiдприємство вiдобразило у звiтностi за 2014 рiк у складi довгострокових
фiнансових iнвестицiй акцiї на загальну суму 21 тис. грн. За iнформацiєю,
отриманою аудитором, емiтенти цих цiнних паперiв станом на 31.12.2014р.
припинили свою дiяльнiсть. Таким чином, аудитори не визнають активи в сумi
21 тис. грн.
За наслiдками коригувань, якi були б потрiбнi для виправлення помилок,
зазначених вище, фiнансовий результат дiяльностi Пiдприємства за 2014 рiк має
бути зменшений на 281 тис. грн., сума нерозподiленого прибутку на 31.12.2013р.
має бути збiльшена на 360 тис. грн., сума нерозподiленого прибутку на
31.12.2014р. має бути збiльшена на 79 тис. грн.
На дату складання цього аудиторського висновку аудитор отримав iнформацiю

щодо можливого знецiнення коштiв, якi знаходяться на депозитному рахунку в
сумi 195 тис. грн. та на поточному рахунку в сумi 200 тис. грн. Зазначене
?рунтується на тому, що банкiвська установа, в якiй розмiщенi кошти в сумi 195
тис. грн. та на рахунках якої облiковуються кошти в сумi 200 тис. грн.,
Постановою Нацiонального Банку України вiд 12 лютого 2015 року №96
вiднесена до категорiї неплатоспроможних. Якщо у 2015 роцi або у бiльш пiзнi
звiтнi перiоди платоспроможнiсть банкiвської установи не буде вiдновлена, то
Пiдприємство отримає збиток у сумi 395 тис. грн.
4. Умовно-позитивна думка.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться в параграфi
"Пiдстави для умовно-позитивної думки аудитора", фiнансовi звiти подають
справедливо i достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПАТ
"Київенергоремонт" станом на 31 грудня 2014р., а також результат дiяльностi та
рух грошових коштiв за 2014 рiк, згiдно з Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi.

Директор ТОВ "АФ "АРКА"
О.I. Михайлова
Сертифiкат аудитора серiї А №004934, виданий рiшенням АПУ вiд 30.11.2001р.
№104, чинний до 30.11.2015р.
26 березня 2015р.
вул. Кiквiдзе, будинок 3, офiс 18, мiсто Київ, Україна
Даний аудиторський висновок слiд розглядати разом з Фiнансовими звiтами та
Примiтками до них, що розмiщенi на сторiнках 5-33.
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Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 p.
Форма №1-к

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Гудвіл при консолідації
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи

Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1801007
На дату
переходу на
МСФЗ
5

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

17
42
( 25 )
235
32 882
43 340
( 10 458 )
10 736
11 944
( 1 208 )
0
0
(0)

16
47
( 31 )
232
35 995
48 974
( 12 979 )
5 970
6 849
( 879 )
0
0
(0)

4
44
( 40 )
62
23 772
31 621
( 7 849 )
23 483
23 483
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

0

1035
1040
1045
1050
1055
1060

466
0
0
0
0
0

466
0
0
0
0
0

530
0
0
0
0
0

1065

0

0

0

1090
1095

0
44 336

0
42 679

0
47 851

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

Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Неконтрольована частка
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

888
888
0
0
0
0
0
0

949
949
0
0
0
0
0
0

590
0
0
2
0
0
0
0

1125

6 062

18 170

2 952

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

207
4
3
0
0
2 003
0
1 101
0
0
62
0

217
451
451
0
0
2 236
0
411
0
0
69
0

10
14
0
0
0
340
0
1 292
0
0
15
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
56
10 383

0
0
0
0
31
22 534

0
0
0
0
22
5 235

1200

0

0

0

1300

54 719

65 213

53 086

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

На дату
переходу на
МСФЗ
5

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1490
1495

239
0
0
341
341
0
5 388
39 053
(0)
(0)
0
0
45 021

239
0
0
341
341
0
5 388
36 039
(0)
(0)
0
0
42 007

239
0
0
0
0
0
6 233
35 490
(0)
(0)
0
0
41 962

1500
1505

0
0

0
0

0
0

Код
рядка

Довгострокові кредити банків
1510
0
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
888
0
888
Довгострокові забезпечення
1520
1 221
1 148
2 018
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
0
Усього за розділом II
1595
2 109
1 148
2 906
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
7 573
0
Векселі видані
1605
0
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
0
товари, роботи, послуги
1615
1 046
8 175
1 995
розрахунками з бюджетом
1620
593
338
152
у тому числі з податку на прибуток
1621
268
0
0
розрахунками зі страхування
1625
354
530
222
розрахунками з оплати праці
1630
712
611
355
одержаними авансами
1635
289
171
171
розрахунками з учасниками
1640
1
1
1
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
0
Поточні забезпечення
1660
3 650
4 030
5 087
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
944
629
235
Усього за розділом IІІ
1695
7 589
22 058
8 218
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
0
0
0
активами, утримуваними для продажу, та групами 1700
вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного
1800
0
0
0
фонду
Баланс
1900
54 719
65 213
53 086
Примітки: Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк станом на 31 грудня 2014 є рiчною фiнансовою звiтнiстю яка
складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).Управлiнський персонал
несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу
справедливої вартостi, крiм тих статей, справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця
фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу Пiдприємства, яка вимагає вiд
керiвництва Пiдприємства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань,
вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у
фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Керівник

Горобець Є.В.

Головний бухгалтер

Максимова В.С.

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Київенергоремонт"

Дата

КОДИ
01.01.2015

за ЄДРПОУ

00131328

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік
Форма №2-к
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801008
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

44 921

46 138

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 39 589 )
(0)

( 36 600 )
(0)

2090

5 332

9 538

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
2 398

0
0
0
2 569

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 7 892 )
(0)
( 1 980 )

( 6 827 )
(0)
( 1 550 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

3 730

2195
2200
2220

( 2 142 )
0
104

(0)
0
111

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
( 870 )
(0)
( 33 )
0

67
0
(0)
(0)
(6)
0

2290

0

3 902

2295
2300

( 2 941 )
-73

(0)
-568

2305

0

0

2350

0

3 334

2355

( 3 014 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
Чистий прибуток (збиток), що належить:
2470
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2475
Сукупний дохід, що належить:
2480
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2485
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-3 014

0
3 334

0

0

0

0

0

0

0

0

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
22 285
Витрати на оплату праці
2505
14 407
Відрахування на соціальні заходи
2510
5 515
Амортизація
2515
2 270
Інші операційні витрати
2520
4 962
Разом
2550
49 439
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Код
За звітний
Назва статті
рядка
період

За аналогічний
період
попереднього
року
4
20 694
14 440
5 499
1 133
3 203
44 969
За аналогічний
період

попереднього
року
4
477 824
477 824
6,970000

1
2
3
Середньорічна кількість простих акцій
2600
477 824
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
477 824
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
0,000000
0,000000
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк станом на 31 грудня 2014 є рiчною фiнансовою звiтнiстю яка
складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).Управлiнський персонал
несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу
справедливої вартостi, крiм тих статей, справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця
фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу Пiдприємства, яка вимагає вiд
керiвництва Пiдприємства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань,
вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у
фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Керівник

Горобець Є.В.

Головний бухгалтер

Максимова В.С.

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Київенергоремонт"

Дата

КОДИ
01.01.2015

за ЄДРПОУ

00131328

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2014 рік
Форма №3-к

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801009
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

20 039
0
0
239
0
6 693
150

44 285
0
0
167
0
11 106
57

3025

104

111

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
261

3100
3105
3110
3115
3116

( 22 036 )
( 11 429 )
( 6 331 )
( 8 645 )
( 790 )

( 25 923 )
( 11 905 )
( 6 242 )
( 8 450 )
( 445 )

3117

( 4 425 )

( 4 937 )

3118

( 3 430 )

( 897 )

3135
3140
3145

( 1 063 )
(0)
(0)

( 2 184 )
(9)
( 11 )

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 250 )
-22 529

( 250 )
( 365 )
649

3200
3205

0
0

0
19

відсотків
3215
0
0
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
3
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
(0)
необоротних активів
3260
( 904 )
( 1 400 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
( 800 )
3295
-904
-2 178
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
371
Отримання позик
3305
26 790
590
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
( 3 177 )
( 383 )
Сплату дивідендів
3355
(0)
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 870 )
(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
(0)
3395
22 743
578
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
-690
-951
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
1 101
2 052
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
411
1 101
Примітки: Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк станом на 31 грудня 2014 є рiчною фiнансовою звiтнiстю яка
складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).Управлiнський персонал
несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу
справедливої вартостi, крiм тих статей, справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця
фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу Пiдприємства, яка вимагає вiд
керiвництва Пiдприємства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань,
вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у
фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Керівник

Горобець Є.В.

Головний бухгалтер

Максимова В.С.
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Примітки: Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк станом на 31 грудня 2014 є рiчною фiнансовою звiтнiстю яка складена за Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих статей,
справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу Пiдприємства,
яка вимагає вiд керiвництва Пiдприємства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi,
а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Керівник

Горобець Є.В.

Головний бухгалтер

Максимова В.С.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1.Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
Публiчне акцiонерне товариство "Київенергоремонт" (далi - Група) є юридичною особою
вiдповiдно до законодавства України, створене внаслiдок прийняття рiшення про
корпоратизацiю засновниками Вiдкритого акцiонерного товариства "Київенергоремонт"
(протокол вiд 19 липня 1994 року).
Група створена на базi виробничого пiдприємства "Київенергоремонт" та є посередником мiж
замовником та сервiсною компанiєю, яка виконує роботи з монтажу, наладки, ремонту i
модернiзацiї устаткування на об'єктах тепло та електроенергетики.
Також Група володiє нерухомим майном, яке надає в операцiйну оренду.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає 269 осiб. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв складає 22 осiб.
Контроль та регулювання дiяльностi директора, забезпечення стiйкого фiнансового розвитку
Групи здiйснює Наглядова рада, яка налiчує трьох представникiв основних акцiонерiв.
2.Умови, в яких працює Пiдприємство i подальша безперервна дiяльнiсть
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринку, що розвивається, включаючи
вiдносно високу iнфляцiю i високi процентнi ставки. Глобальна фiнансова криза, яка почалася в
серединi 2008 року i продовжилася в 2009 роцi, вiдчутно вплинула на економiку України.
Фiнансова ситуацiя у фiнансовому та корпоративному секторах України значно погiршилася. З
2010 року вiдбулося помiрне вiдновлення економiки України. Вiдновлення економiчного
зростання супроводжувалося поступовим збiльшенням доходiв населення, зниженням ставок
рефiнансування, стабiлiзацiєю обмiнного курсу української гривнi до основних iноземних
валют, а також зростанням лiквiдностi банкiвського сектора.
Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто
змiнюється. Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд
ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, прийнятих урядом, а також вiд
змiн у податковiй, юридичнiй, законодавчої та полiтичнiй сферах.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на економiку України, а
також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть надати на фiнансове становище Групи.
Керiвництво впевнене, що в сформованiй ситуацiї воно вживає всi необхiднi заходи для
забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Групи.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена з використанням принципiв бухгалтерського
облiку, заснованих на концепцiї подальшої безперервної дiяльностi, що передбачає реалiзацiю
активiв i лiквiдацiю зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. До консолiдованої фiнансової
звiтностi включено фiнансову звiтнiсть ПАТ "Київенергоремонт" та його дочiрнього
пiдприємства "Енергоремонт" станом на 31.12.2014р. Фiнансова звiтнiсть ДП "Енергоремонт"
ПАТ "Київенергоремонт" пiдготовлена iз застосуванням принципiв облiкової полiтики, як i
фiнансовi звiти ПАТ "Київенергоремонт". Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї,
нереалiзованi прибутки та збитки, що виникли в результатi операцiй в серединi Групи, повнiстю
виключенi.
У фiнансову звiтнiсть не включенi коригування, якi можуть знадобитися в тому випадку, якщо
Група не зможе продовжувати подальшу дiяльнiсть в якостi безперервно дiючого пiдприємства.
3.Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
При складаннi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, Група
використовувала чиннi МСФЗ та МСБО, якi оприлюдненi та розмiщенi на офiцiйному сайтi
Мiнiстерства фiнансiв України на дату складання цiєї звiтностi.
1)Концептуальна основа

Дана фiнансова звiтнiсть складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та
застосовується Групою вперше, вiдповiдно всi статтi активiв та зобов'язань, окрiм статтi виплати
працiвникам, вiдображенi ретроспективно.
Дана фiнансова звiтнiсть ?рунтується на наступних принципах:
а) Принцип вiдповiдностi
Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року,
згiдно з вимогами українського законодавства Групою було застосовано форми фiнансової
звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73.
б) Принцип нарахування
Результати операцiй та iншi подiї визнаються тодi, коли вони вiдбуваються (а не тодi, коли
отримуються чи виплачуються грошовi кошти чи їх еквiваленти). Вони вiдображаються в
облiкових регiстрах та наводяться у фiнансовiй звiтностi тих перiодiв, до яких вони належать.
в) Принцип безперервностi
Фiнансова звiтнiсть зазвичай складається виходячи iз припущення про те, що пiдприємство
здiйснює дiяльнiсть безперервно та буде продовжувати її в осяжному майбутньому. Якщо
пiдприємство не має намiрiв чи не може продовжувати дiяльнiсть як цiлiсний комплекс, то
iнформацiя про це повинна бути розкрита в описi принципiв бухгалтерського облiку, якi
використовуються.
г) Принцип iсторичної вартостi
Активи та зобов'язання оцiнювались на основi принципу iсторичної собiвартостi за
виключенням фiнансових активiв утримуваних на продаж, що вiдображенi за справедливою
вартiстю.
2)Використання оцiнок
Для цiлей пiдготовки цiєї фiнансової Звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ управлiнський персонал
застосував ряд оцiнок та припущень, пов'язаних з вiдображенням в облiку активiв та зобов'язань.
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Зокрема, невизначенiсть в оцiнках
стосується:
1.Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi.
Управлiнський персонал оцiнює збитки вiд знецiнення шляхом оцiнки можливостi погашення
дебiторської заборгованостi на основi аналiзу окремих дебiторiв. Факти, що приймаються до
уваги в ходi оцiнки платоспроможностi окремих дебiторiв враховують аналiз дебiторської
заборгованостi за строками виникнення, а також фiнансовий стан та iсторiю погашення
заборгованостi конкретними дебiторами. Якщо фактичне погашення заборгованостi виявиться
меншим нiж за оцiнкою управлiнського персоналу, Група вимушена буде вiдображати в своєму
облiку додатковi витрати у зв'язку iз знецiненням заборгованостi.
2.Зобов'язання по виплатам працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi та iншим
довгостроковим виплатам працiвникам.
Управлiнський персонал проводить розрахунки зобов'язань по виплатам працiвникам пiсля
закiнчення їх трудової дiяльностi з використанням методу амортизованої вартостi з
використанням ефективної ставки вiдсотка. У випадку, якщо Група проводила б розрахунки
зобов'язань по виплатам працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi з використанням
методу прогнозованої умовної одиницi виходячи з актуарних допущень, то такi розрахунки були
б найбiльш точними по вiдношенню до тих змiнних складових, якi будуть визначати остаточну
вартiсть виплат працiвникам пiсля закiнчення їх трудової дiяльностi.
3.Оцiнка об'єктiв основних засобiв на дату переходу на МСФЗ за їх справедливою вартiстю
Управлiнський персонал використав у своєму балансi за МСФЗ на початок перiоду справедливу
вартiсть об'єктiв основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi як доцiльну собiвартiсть таких
об'єктiв. Справедлива вартiсть була проведена незалежними оцiнщиками. У подальшому Група
буде враховувати, що доцiльна собiвартiсть об'єктiв основних засобiв є замiнником собiвартостi
чи амортизованої собiвартостi об'єктiв основних засобiв на початок звiтного перiоду. При

цьому, окремi об'єкти нерухомостi залишились не оцiненi за справедливою вартiстю, оскiльки
таку оцiнку неможливо провести без понесення додаткових суттєвих витрат коштiв та часу.
Якщо в майбутньому Група все ж таки проведе переоцiнку цих об'єктiв, то вартiсть основних
засобiв, скорiш за все, збiльшиться.
4.Процентнi ставки, якi були застосованi до довгострокових зобов'язань
При вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв розрахунки справедливої вартостi
довгострокових зобов'язань ?рунтувалися на професiйних судженнях. Змiна ефективної
процентної ставки, яка використовувалась при розрахунках справедливої вартостi зобов'язань по
пенсiйним виплатам, що здiйснюються державою на користь працiвникiв, якi працювали на
протязi певного часу у шкiдливих умовах, якi визначенi нормативно-правовими державними
актами, може мати значний вплив на фiнансову звiтнiсть.
5.Знецiнення фiнансових iнвестицiй
Управлiнський персонал Групи визначає, що фiнансовi iнвестицiї знецiнились, якщо має мiсце
значне або довгострокове зниження їх справедливої вартостi до рiвня, що є нижчим первiсної
вартостi. Для визначення того, що саме є значним або довготривалим зниженням, вимагається
професiйне судження. Формуючи такi професiйнi судження управлiнський персонал серед
iнших факторiв оцiнює коливання цiни на акцiї та лiквiднiсть на українських ринках. Крiм того
свiдченням знецiнення є змiни технологiй або погiршення фiнансового стану компанiї,
iнвестицiями в якi володiє Група. Якщо всi випадки зниження справедливої вартостi до рiвня,
що є нижчим первiсної вартостi, можна було б класифiкувати як довготривалi або значнi, то
Група понесла б збиток на суму знецiнення вартостi фiнансових iнвестицiй. На думку
управлiнського персоналу змiни в оцiнках справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй є таким,
що не повиннi привести до суттєвої змiни їх справедливої вартостi на дату балансу.
3)Змiна в методах облiку та оцiнки
Для того щоб забезпечити порiвняннiсть фiнансової звiтностi за послiдовнi перiоди
пiдприємство застосовує до методiв облiку та оцiнки принцип одноманiтностi.
4)Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi трапились в промiжку мiж датою балансу та датою публiкацiї фiнансової звiтностi,
можуть потребувати коригувань активiв та зобов'язань. Розрiзняються подiї пiсля дати балансу,
якi надають додатковi докази умов, якi iснували на дату балансу (коригуючи подiї пiсля дати
балансу), i подiї, якi свiдчать про умови, якi виникають пiсля дати балансу (не коригуючи подiї
пiсля дати балансу). Коригуючи подiї викликають необхiднiсть вiдповiдного коригування сум у
фiнансовiй звiтностi. На вiдмiну вiд цього, коригувати суми внаслiдок не коригуючи подiй
неможна. Однак, якщо такi коригування є значними, вони повиннi бути вказанi та роз'ясненi в
примiтках.
5)Функцiональна валюта та валюта подання
Нацiональною валютою України є гривня. Функцiональною валютою та валютою подання
звiтностi для цiлей даної фiнансової звiтностi є гривня, округлена до тисяч.
4.Основнi принципи облiкової полiтики.
При складаннi даної фiнансової звiтностi, яка складена за МСФЗ, Група дотримувалася тих
самих облiкових полiтик i методiв обчислення, як i в останнiй рiчнiй попереднiй фiнансовiй
звiтностi, складенiй згiдно з МСФЗ за 2013 рiк.
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи, придбанi окремо, капiталiзуються за собiвартiстю, а тi, що придбанi разом
з бiзнесом, капiталiзуються за справедливою вартiстю на дату придбання. Пiсля первинного
визнання, до класу нематерiальних активiв застосовується модель затрат. Строк корисної
експлуатацiї цих нематерiальних активiв може бути як обмеженим, так i необмеженим. При
нарахуваннi амортизацiї на нематерiальнi активи з обмеженим строком корисної експлуатацiї
(10 рокiв за лiнiйним методом), такi витрати вiдображаються в звiтi про прибутки та збитки у

статтi "Адмiнiстративнi витрати". Нематерiальнi активи, за винятком витрат на дослiдження та
розробки, якi створюються в рамках бiзнесу, не капiталiзуються, а видатки вiдображаються у
звiтi про прибутки та збитки в тому роцi, в якому вони були понесенi. Нематерiальнi активи
перевiряються на предмет зменшення їх корисностi щорiчно кожен окремо або на рiвнi активiв,
що генерує грошовi потоки. Строки корисної експлуатацiї нематерiальних активiв також
переглядаються на щорiчнiй основi зi здiйсненням необхiдних коригувань на перспективнiй
основi.
Основнi засоби.
Об'єкти основних засобiв, придбанi або створенi власними силами Групи, оприбутковуються на
баланс за первiсною вартiстю. В балансi вартiсть основних засобiв показується за мiнусом
нарахованого зносу (амортизацiї). Вартiсть активiв, що створеннi господарським способом,
включає в себе вартiсть матерiалiв, заробiтної плату основних робiтникiв та вiдповiдну частину
виробничих накладних витрат.
Нарахування зносу основних засобiв в бухгалтерському облiку здiйснюється з використанням
прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання i вiдповiднi норма амортизацiї
визначаються для кожного об'єкту згiдно з затвердженими в Групi стандартами.
На дату останнього балансу основнi засоби вiдображаються за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi таких
очiкуваних строкiв служби вiдповiдних активiв:
Будiвлi та споруди 50-85 рокiв
Машини та обладнання
5-40 рокiв
Транспортнi засоби 8-12 рокiв
Меблi та офiсне обладнання
5-15 рокiв
Iншi основнi засоби 12-20 рокiв
Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або їх
поєднання), утримувана (власником або орендарем згiдно з угодою про фiнансову оренду) з
метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох
цiлей, а не для використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи
для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається в балансi з використанням моделi оцiнки за собiвартiстю за
вирахуванням суми нарахованої амортизацiї. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi
нараховується за прямолiнiйним методом на основi строку корисної служби: 50 - 70 рокiв.
Запаси.
Товарнi запаси оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв при їх вибуттi визначається за методом iдентифiкованої собiвартостi
вiдповiдної одиницi запасiв. Чиста реалiзацiйна вартiсть - це оцiночна продажна цiна в процесi
звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних витрат на здiйснення доробки, а
також оцiночних затрат, необхiдних для здiйснення реалiзацiї. Вартiсть готової продукцiї та
незавершеного виробництва включає пропорцiйну частку накладних виробничих витрат,
виходячи зi звичайної виробничої потужностi, за виключенням витрат на позики.
Запаси перiодично переглядаються зi створенням резервiв пiд зiпсованi, надлишковi та застарiлi
запаси.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання
пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом
одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг визнається за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за
вирахуванням резерву на її знецiнення. Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi

утворюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Група не зможе отримати
заборгованiсть у вiдповiдностi з первiсними умовами. Ознаками того, що дебiторська
заборгованiсть по основнiй дiяльностi знецiнена, вважаються суттєвi фiнансовi труднощi
контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансова реорганiзацiя, не погашення або
прострочення платежу. Резерв утворюється в сумi рiзницi мiж балансовою вартiстю та
приведеною (дисконтованою) вартiстю дебiторської заборгованостi.
Оренда.
Операцiї з надання в оренду нерухомостi та iнших об'єктiв основних засобiв, визнаються як
операцiйна оренда, оскiльки значна частина ризикiв та винагород щодо володiння до орендарiв
не передається. Платежi, отриманi в рамках оперативної оренди, вiдносяться на фiнансовий
результат рiвномiрно протягом строку оренди.
Векселi.
Розрахунок по окремим реалiзацiям або закупкам здiйснюється за допомогою векселiв, що є
договiрними борговими iнструментами. Закупки та реалiзацiї, розрахунок по яким здiйснюється
векселями, визнається управлiнським персоналом по справедливiй вартостi, яка буде отримана
або передана при таких розрахунках. Група емiтує векселi в якостi платiжних iнструментiв без
фiксованої дати погашення. Постачальник може реалiзовувати їх на вторинному ринку. Такi
векселi облiковуються по справедливiй вартостi.
Емiтованi довгостроковi векселi з фiксованою датою погашення облiковуються по
амортизованiй вартостi з використанням методу ефективної процентної ставки.
Група також приймає векселi вiд своїх покупцiв (як власнi векселi, так i емiтованi третiми
сторонами) в рахунок погашення дебiторської заборгованостi. Такi векселi облiковуються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Резерв пiд
знецiнення отриманих векселiв утворюється у разi, якщо iснує об'єктивне свiдчення того, що
Група не зможе отримати повну суму заборгованостi у вiдповiдностi з первiсними умовами.
Акцiонерний капiтал.
Емiтованi (випущенi) акцiї Групи класифiкованi як капiтал.
Дивiденди.
Дивiденди визнаються в якостi зобов'язань та вираховуються з капiталу на звiтну дата тiльки
якщо вони оголошенi до або на звiтну дату.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть.
Принцип первiсного визнання та оцiнки кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та
iншої кредиторської заборгованостi полягає в оцiнцi заборгованостi по справедливiй вартостi
плюс витрати на проведення операцiй. Справедливу вартiсть кредиторської заборгованостi при
первiсному визнаннi визначає цiна операцiї. Таке визнання здiйснюється на дату операцiї (на
дату здiйснення угоди).
Резерви та забезпечення.
Резерви та забезпечення створюється при виникненнi внаслiдок минулих подiй зобов'язання,
погашення якого ймовiрно призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi
вигоди, та його оцiнка може бути розрахунково визначена.
Сума забезпечення визначається за облiковою оцiнкою ресурсiв (за вирахуванням суми
очiкуваного вiдшкодування), необхiдних для погашення вiдповiдного зобов'язання, на дату
балансу. Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення,
що включається до первiсної вартостi основних засобiв).
Забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно
було створено.
Виплати працiвникам
Виплата основної, додаткової заробiтної плати та iнших заохочувальних та компенсацiйних
виплат здiйснюються в Групi вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi" та положень
Колективного договору.
Група здiйснює на користь своїх працiвникiв вiдрахування до Державного пенсiйного фонду у

виглядi єдиного соцiального внеску. Зазначенi суми визнаються витратами в перiодi їх
нарахування.
Крiм того, Група зобов'язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються
державою на користь працiвникiв, якi працювали на протязi певного часу у шкiдливих умовах,
якi визначенi нормативно-правовими державними актами.
Операцiї з пов'язаними особами.
Група має вiдношення контролю з усiма своїми дочiрнiми пiдприємствами. Пов'язанi особи
включають також засновникiв та основний управлiнський персонал.
Операцiї з пов'язаними сторонами здiйснювались на загальних пiдставах. До таких операцiй
вiднесенi:
операцiї з фiзичними особами, яка:
i)
контролює Групу;
ii)
має суттєвий вплив на Групу;
iii) є членом провiдного управлiнського персоналу Групи.
-

суб'єкт господарювання є зв'язаним iз Групою, якщо виконується будь-яка з таких умов:

i) суб'єкт господарювання та Група, є членами однiєї групи (а це означає, що кожне материнське
пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним контролем є зв'язанi
одне з одним);
ii) один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством
iншого суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства
члена групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання);
iii) обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;
iv) один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а
iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта
господарювання;
v) суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв
або Групи, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є зв'язаним iз Групою. Якщо Група,
сам є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є зв'язаними iз Пiдприємством;
vi) суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем спiльного
власника;
vii) особа, визначена в пунктi а)i), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом
провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського
пiдприємства суб'єкта господарювання).
Визнання доходiв.
Виручка вiд надання послуг визнається як дохiд у перiодi, коли послуги були фактично наданi.
Якщо результат операцiї, який передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений
достовiрно, дохiд, пов'язаний з операцiєю має визнаватись шляхом посилання на той етап
завершеностi операцiй, який iснує на кiнець звiтного перiоду.
Результат операцiй може бути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх
наведених далi умов:
а) можна достовiрно оцiнити суму доходу;
б) є ймовiрнiсть надходження до Групи економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю;

в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; та
г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для
її завершення.
Визнання витрат.
Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованих послуг складається з
витрат, безпосередньо пов'язаних з наданням цих послуг.
5.
Новi стандарти, iнтерпретацiї та поправки до дiючих стандартiв та iнтерпретацiй, вперше
застосованi Групою, та такi, що випущенi, але ще не набули чинностi
5.1. Новi та переглянутi стандарти та роз'яснення, що набули чинностi з 1 сiчня 2014 року:
- "Iнвестицiйнi органiзацiї" - поправки до МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть",
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах" та МСФЗ (IAS) 27
"Окрема фiнансова звiтнiсть";
- "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань" - поправки до МСФЗ (IAS) 32
"Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї";
- "Розкриття iнформацiї про суми очiкуваного вiдшкодування нефiнансових активiв" - поправки
до МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв";
- "Новацiя похiдних iнструментiв i продовження облiку хеджування" - поправки до МСФЗ (IAS)
39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка";
- МСФЗ (IFRS ) 8 "Сегментна звiтнiсть";
- Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Обов'язковi платежi"; - "Удосконалення МСФЗ, Перiод 20102012 рр.";
Поправки до МСФЗ (IFRS) 13 - "Короткострокова дебiторська та кредиторська заборгованiсть";
- "Удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013 рр."; - Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 - "Значення
фрази" набрали чинностi МСФЗ "".
"Iнвестицiйнi органiзацiї" (Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 27)
Данi поправки обов'язково застосовуються для складання рiчних звiтiв, що починаються з/пiсля
01 сiчня 2014 року та передбачають виняток щодо вимоги про консолiдацiю для органiзацiй, що
задовольняють визначенню iнвестицiйної органiзацiї згiдно з МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована
фiнансова звiтнiсть. Згiдно винятку стосовно консолiдацiї iнвестицiйнi органiзацiї повиннi
враховувати свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
"Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань" Поправки до МСФЗ (IAS) 32
Данi поправки застосовуються для складання рiчних звiтiв, що починаються з та пiсля 01 сiчня
2014 року та роз'яснюють значення фрази "зараз є забезпечене юридичним захистом право
здiйснити залiк визнаних сум" i критерiї взаємозалiку для застосовуваних розрахунковими
палатами механiзмiв неодночасно розрахункiв i застосовуються ретроспективно. Цi змiни мають
роз'яснювальний характер i не змiнюють сталу облiкову модель, а також не вплинули на
фiнансову звiтнiсть Групи, оскiльки угоди про взаємозалiк у Групи вiдсутнi.
"Новацiя похiдних iнструментiв i продовження облiку хеджування" Поправки до МСФЗ (IAS) 39
Данi поправки введенi в дiю з початку 2014 року та передбачають звiльнення вiд припинення
облiку хеджування за умови, що новацiя похiдного iнструмента, позначеного як iнструмент
хеджування, задовольняє певним критерiям i повиннi застосовуватися ретроспективно. Данi
поправки не зробили впливу на фiнансову звiтнiсть Групи, оскiльки Група не володiє жодним
похiдним iнструментом протягом звiтного або попереднього перiодiв.
МСФЗ (IFRS ) 8 "Сегментна звiтнiсть"
Суть змiн полягає у тому, що пiд час складання звiтностi потрiбно розкривати iнформацiю про
судження, використанi керiвництвом при застосуваннi критерiїв групування операцiйних
сегментiв.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Обов'язковi платежi"
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 застосовуються для складання рiчних звiтiв, що починаються
з/пiсля 01 сiчня 2014 року та уточнюють, що органiзацiя визнає зобов'язання зi сплати

обов'язкового платежу в момент здiйснення дiяльностi, внаслiдок якої згiдно з законодавством
виникає обов'язок по сплатi. Роз'яснення також уточнює, що якщо обов'язок по сплатi
обов'язкового платежу виникає внаслiдок досягнення деякого мiнiмального граничного
значення, вiдповiдне зобов'язання до досягнення такого мiнiмального граничного значення не
визнається. Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 застосовується ретроспективно. Ця iнтерпретацiя
стосується виключно тих платежiв, якi мають адмiнiстративний характер. Дане роз'яснення не
вплинуло на фiнансову звiтнiсть Групи.

Поправки до МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв"
Коригування, введенi в дiю з початку 2014 року, i стосуються тих компанiй, якi пiд час
розрахунку знецiнення активiв як вартiсть вiдшкодування визначили справедливу вартiсть,
зменшену на суму витрат на вибуття. Група не визнавала знецiнення активiв у зв'язку з
вiдсутнiстю вiдповiдних ознак.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2010 - 2012 рр."
В рамках щорiчних удосконалень МСФЗ у перiод з 2010 по 2012 роки Рада з МСФЗ випустила
сiм поправок до шести стандартiв, включаючи поправку до МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка
справедливої вартостi". Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 набуває чинностi негайно, застосовується
щодо перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014р., i роз'яснює в текстi Основи для висновкiв, що
безвiдсоткова короткострокова дебiторська та кредиторська заборгованостi можуть оцiнюватись
за сумами до оплати або отримання, якщо ефект дисконтування є несуттєвим.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011 - 2013рр."
В рамках щорiчних удосконалень МСФЗ у перiод з 2011 по 2013 роки Рада з МСФЗ випустила
чотири поправки до чотирьох стандартiв, включаючи поправку до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше
застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Поправка до МСФЗ (IFRS) 1
набирає чинностi негайно, застосовується щодо перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 року, i
роз'яснює в текстi Основи для висновкiв, що органiзацiя має право застосовувати або дiючий
стандарт, або новий стандарт, який поки не є обов'язковим, але допускає дострокове
застосування, за умови послiдовного застосування такого стандарту в перiодах, представлених у
першiй фiнансової звiтностi органiзацiї за МСФЗ. Ця поправка до МСФЗ (IFRS) 1 не вплинула
на фiнансову звiтнiсть Групи, оскiльки Група вже готує свою фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.
5.2. Новi стандарти та iнтерпретацiї, випущенi, але не набрали чинностi
Рада з МСФЗ випустила новий промiжний стандарт МСФЗ (IFRS) 14 "Вiдстроченi рахунки
тарифного регулювання". Стандарт набирає чинностi з 1 сiчня 2016 року, дозволено дострокове
застосування. Цiлями розробки стандарту стало полегшення переходу на МСФЗ пiдприємств,
що ведуть свою дiяльнiсть в умовах тарифного регулювання. Новий стандарт дозволив таким
компанiям не змiнювати облiкову полiтику в частинi облiку вiдкладених тарифних коригувань i
використовувати такий облiк у вiдповiдностi з нацiональними П(С)БО при пiдготовцi звiтностi
за МСФЗ. Цей стандарт не впливає на фiнансову звiтнiсть Групи, оскiльки Група вже готує свою
фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.
У травнi 2014 Рада з МСФЗ випустила новий стандарт МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за
контрактами з клiєнтами". МСФЗ (IFRS) 15 є єдиним керiвництвом з облiку виручки, а також
мiстить всi вимоги до розкриття вiдповiдної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Новий стандарт
замiнює стандарти МС БО (IAS) 18 "Дохiд", МСБО (IAS) 11 "Контракти на будiвництво" та ряд
iнтерпретацiй положень МСФЗ щодо виручки. МСФЗ (IFRS) 15 набуває чинностi для рiчних
перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2017 i пiзнiше; дострокове застосування стандарту дозволено. На
цей час Група аналiзує вплив змiн, внесених до стандарту, на її фiнансову звiтнiсть.
У травнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть",
пiд назвою "Облiк придбання часток у спiльних операцiях". Данi поправки мiстять роз'яснення з
облiку iнвестицiй в спiльнi операцiї, що представляють собою окремий бiзнес, i вимагають вiд
покупця такої частки застосування принципiв облiку об'єднання бiзнесу, закладених в МСФЗ

(IFRS) 3. Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 набувають чинностi для рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2016 року i пiзнiше; дострокове застосування поправок дозволено. На дату
складання цiєї фiнансової звiтностi Група не здiйснює спiльної дiяльностi.
У травнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" i
МСБО (IAS) 38 "Нематерiальнi активи", пiд назвою "Роз'яснення з допустимим методам
нарахування амортизацiї". Данi поправки роз'яснюють, що методи амортизацiї, якi базуються на
виручцi, не можуть розглядатися як такi, що вiдображають споживання майбутнiх економiчних
вигод. Поправки до МСБО (IAS) 16 i МСБО (IAS) 38 набувають чинностi для рiчних перiодiв,
починаючи з 1 сiчня 2016 i пiзнiше; дострокове застосування поправок дозволено. Керiвництво
Група очiкує, що зазначенi поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть.
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну версiю стандарту МСФЗ (IFRS) 9
"Фiнансовi iнструменти". Остаточна версiя стандарту МСФЗ (IFRS) 9 замiнює стандарт МСБО
(IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", а також всi попереднi версiї стандарту
МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 зводить воєдино новi вимоги до класифiкацiї, оцiнки та
знецiнення фiнансових iнструментiв, а також до облiку хеджування. Вiдносно знецiнення МСФЗ
(IFRS) 9 замiнює модель понесеного збитку, що застосовувалася в МСБО (IAS) 39, на модель
очiкуваного кредитного збитку, покликану забезпечити своєчаснiсть i повноту визнання збиткiв
за фiнансовими активами. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1
сiчня 2018 року або пiзнiше; дострокове застосування стандарту дозволено. На цей час Група
аналiзує вплив змiн, внесених до стандарту, на її фiнансову звiтнiсть.
6.
Основнi засоби, нематерiальнi активи та їх знос (амортизацiя), незавершенi капiтальнi
iнвестицiї.
Рух основних засобiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2014 року, представлено наступним
чином:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi
засоби Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi
Багаторiчнi насадження
Iншi основнi засоби
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Первiсна (переоцiнена) вартiсть
залишок на 01.01.2014
38 217 2 351 593 265 1
1 363 550 235
Надiйшло
145 69
65
21
123 189 386
вибуло
(11) (48) (7)
(1)
(6)
(389)
Переведено в осн.засоби iз iнвест.нерухомостi 5 095 залишок на 31.12.2014
43 457 2 409 610 279 1
1 485 733 232
Нарахований знос
на 01.01.2014 6 140 2 236 265 142 1
1 124 550 нараховано за 2014 рiк
1 405 40
88
29
156 189 Переведено в осн.засоби iз iнвест.нерухомостi 687 Списано
(11) (48) (7)
(1)
(6)
на 31.12.2014 8 232 2 265 305 164 1
1 279 733 Залишкова вартiсть на 31.12.2014 35 225 144 305 115 0
206 0
232
передано в оренду 5 970 3
Станом на 31.12.2014р. Група у складi нематерiальних активiв облiковує
програмне
забезпечення залишковою вартiстю 16 тис. грн.
Рух основних засобiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2013 року, представлено наступним
чином:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi
засоби Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi
Багаторiчнi насадження
Iншi основнi засоби
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi iнвестицiї

Первiсна (переоцiнена) вартiсть
залишок на 01.01.2013
42 123 2 320 592 246 1
1 301 535 79
надiйшло
44
317 39
44
70
690
Переведено в iнцест.нерухомiсть iз основних засобiв (3 906) вибуло
(13) (316) (20) (23) (14) (534)
залишок на 31.12.2013
38 217 2 351 593 265 1
1 322 591 235
Нарахований знос
на 01.01.2013 4 164 2 179 548 136 1
1 050 535 нараховано за 2013 рiк
1 976 70
28
26
56
70
списано
(13) (311) (20) (23) (14) на 31.12.2013 6 140 2 236 265 142 1
1 083 591 Залишкова вартiсть на 31.12.2013 32 077 115 328 123 239 235
передано в оренду 10 736 20
14
Станом на 31.12.2013р. Група у складi нематерiальних активiв облiковує програмне
забезпечення залишковою вартiстю 17 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року основнi засоби Групи не перебували в
заставi.
Первiсна вартiсть основних засобiв, якi станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року,
якi перебувають у використаннi, але мають нульову залишкову вартiсть, складає:
На 31.12.2013, тис. грн.
На 31.12.2014, тис. грн.
671 565
Наявнiсть ознак зменшення корисностi активiв
На 31 грудня 2014 року Група провела тестування основних засобiв та капiтальних iнвестицiй на
предмет наявностi ознак знецiнення, в результатi якого управлiнський персонал визнав, що
вартiсть використання основних засобiв та капiтальних iнвестицiй перевищує їх балансову
вартiсть. Вiдповiдно, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, збитки вiд знецiнення основних
засобiв та капiтальних iнвестицiй не визнавались.

7.
Iнвестицiйна нерухомiсть.
Рух iнвестицiйної нерухомостi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2014 року, представлено
наступним чином:
Iнвестицiйна нерухомiсть
Первiсна (переоцiнена) вартiсть
залишок на 01.01.2014
11 944
вибуло
переведено з iнвестицiйної нерухомостi в основнi засоби
(5 095)
залишок на 31.12.2014
6 849
Нарахований знос
на 01.01.2014 1 208
нараховано за 2014 рiк
358
переведено з iнвестицiйної нерухомостi в основнi засоби
(687)
на 31.12.2014 879
Залишкова вартiсть на 31.12.2014 5 970
Рух iнвестицiйної нерухомостi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2013 року, представлено
наступним чином:
Iнвестицiйна нерухомiсть
Первiсна (переоцiнена) вартiсть
залишок на 01.01.2013
8 038
переведено з основних засобiв в iнвестицiйну нерухомiсть
3 906

переведено з iнвестицiйної нерухомостi в основнi засоби
залишок на 31.12.2013
11 944
Нарахований знос
на 01.01.2013 361
нараховано за 2013 рiк
847
списано
на 31.12.2013 1 208
Залишкова вартiсть на 31.12.2013 10 736

-

8.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представленi
наступним чином:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, в тому числi: 466 466
в частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств в акцiї 466 466
Тестування активiв на предмет знецiнення
На 31 грудня 2014 року Група провела тестування довгострокових фiнансових iнвестицiй на
предмет їх знецiнення, в результатi якого управлiнський персонал визначив, що вартiсть
вiдшкодування довгострокових фiнансових iнвестицiй вiдповiдає очiкуваним у майбутньому
вигодам. Вiдповiдно, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, збитки вiд знецiнення
довгострокових фiнансових iнвестицiй Групою не визнавались.
9.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року
представлена наступним чином:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Довгостроковi векселi одержанi 484 484
Резерв сумнiвних боргiв
(484) (484)
Всього:
Тестування довгострокової дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi
На 31 грудня 2014 року Група провела тестування довгострокової дебiторської заборгованостi
на предмет її зменшення корисностi, в результатi якого управлiнський персонал визначив, що
вартiсть вiдшкодування довгострокової дебiторської заборгованостi вiдповiдає очiкуваним в
майбутньому вигодам. Вiдповiдно, за 2014 рiк збитки вiд знецiнення довгострокових фiнансових
iнвестицiй Групою не визнавались.
Iнших ризикiв, крiм ризику непогашення боржниками, вiдносно яких Групою було визнано
збиток вiд зменшення корисностi та якi можуть суттєво вплинути на розмiр довгострокової
дебiторської заборгованостi, на дату звiтностi не встановлено.
10.
Запаси.
Запаси на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представленi наступним чином:

Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Сировина i матерiали
1 157 1 106
Паливо
12
26
Тара i тарнi предмети
4
2
Запаснi частини
375 456
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 161 182
Резерв знецiнення запасiв (821) (823)
Разом: 888 949
Готова продукцiя
На 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року запаси Групи не перебувають в заставi, обмежень
у їх користуваннi немає.

Тестування активiв на предмет знецiнення
На 31 грудня 2014 року Група провела тестування запасiв на предмет їх знецiнення, в результатi
якого управлiнський персонал визначив, що ознаки знецiнення запасiв вiдсутнi. Вiдповiдно, за
2014 рiк збитки вiд знецiнення запасiв Групою не визнавались.
11.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представленi
наступним чином:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi 711 216
Кошти на депозитних рахунках
390 195
Поточнi рахунки в iноземнiй валютi
Всього:
1 101 411
Еквiваленти грошових коштiв Групи за перiоди, що закiнчились 31 грудня 2014 року та 31
грудня 2013 року, включають короткостроковi депозити, розмiщенi на умовах "до вiдкликання"
пiд вiдсоткову ставку 8 %.
Станом на 31 грудня 2014 року грошовi кошти Групи обмеженi у використаннi у зв'язку з тим,
що банкiвська установа, в якiй розмiщенi кошти не здiйснює операцiйного обслуговування щодо
видаткових платежiв.
12.
Поточна дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2014
року та 31 грудня 2013 року представлена наступним чином:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Чиста реалiзацiйна вартiсть 6 062 18 170
Первiсна вартiсть, з них: 7 110 19 139

за зданi в оренду ОЗ 3 328
2 022
за будiвельно-монтажнi роботи
3 782 17 117
Резерв сумнiвних боргiв
(1 048) (969)
Аванси виданi на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представленi наступним чином:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Первiсна вартiсть, з них: 207 217
аванси виданi за роботи та послуги
207 217
Резерв сумнiвних боргiв
Всього:
207 217
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2013 року
дорiвнює 4 тис. грн., станом на 31 грудня 2014 року заборгованiсть дорiвнює 451 тис. грн., i
складається iз суми авансових внескiв з податку на прибуток.
Витрати майбутнiх перiодiв на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представленi
наступним чином:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Первiсна вартiсть, з них: 62
69
Пiдписка
6
7
Вiдпустки майбутнiх перiодiв
56
58
Страхування авто
4
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року
представлена наступним чином:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Первiсна вартiсть, з них: 2 006 2 240
розрахунки за наданi послуги
313 627
розрахунки за iнвестицiйний внесок на будiвництво
875 1 052
розрахунки за наданою фiнансовою допомогою 800 502
розрахунки за реалiзованi корпоративнi права 18
18
розрахунки по лiкарняним вiд фонду Соцстраху 41
Резерв сумнiвних боргiв
(3)
(4)
Всього:
2 003 2 236
Iншi оборотнi активи на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представленi наступним
чином:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо

на 31.12.2014,
тис. грн.
Податковi зобов'язання з ПДВ по авансах отриманих за готову продукцiю, товари, роботи та
послуги
53
28
Податковий кредит з ПДВ, не пiдтверджений податковими накладними
3
3
Резерв сумнiвних боргiв
Всього:
56
31

13.
Довгостроковi зобов'язання та забезпечення
Довгостроковi зобов'язання та забезпечення на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року
представленi наступним чином:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Iншi довгостроковi зобов'язання - векселi виданi 888 Довгостроковi забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 1 221 1 148
Всього:
2 109 1 148
14.
Поточнi зобов'язання.
В складi короткострокових зобов'язань облiковуються кредити банкiв, термiн погашення яких не
перевищує дванадцять мiсяцiв:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Кредити, отриманi у гривнях
7 573
Кредити, отриманi у валютi Всього:
7 573
Короткостроковий кредит вiд ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" (грн.).
Договiр факторингу з регресом №558/59.2 вiд 16.05.2014р. Вiдсоткова ставка за користування
факторинговим фiнансуванням складає 22%. Сума заборгованостi на 31.12.2014 року складає 7
226 тис. грн.
Овердрафт вiд ПАТ "Енергобанк" (грн.).
Кредитний договiр (овердрафт) № ОЮ-301026 вiд 29.05.2014р. Вiдсоткова ставка за
користування кредитними коштами складає 28%. Сума заборгованостi на 31.12.2014 року
складає 347 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2014 року та 31 грудня
2013 року представлена наступним чином:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Розрахунки з субпiдрядними органiзацiями

487

5 123

Розрахунки з пiдрядними (ремонтними) органiзацiями 19
Розрахунки за електроенергiю, теплоенергiю, воду
12
128
Розрахунки зi стороннiми органiзацiями за послуги (оренда, охорона, iнформацiйнi, юридичнi,
матерiальнi цiнностi)
547 2 905
Всього:
1 046 8 175
Кредиторська заборгованiсть по поточним зобов'язанням з одержаних авансiв на 31 грудня 2014
року та 31 грудня 2013 року представлена наступним чином:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Заборгованiсть за ТМЦ, послуги 289 171
Всього:
289 171
Заборгованiсть перед бюджетом, фондами та заробiтнiй платi на 31 грудня 2014 року та 31
грудня 2013 року представлена наступним чином:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Податок на землю 1
1
Податок на додану вартiсть 220 209
Прибутковий податок ( вiйськовий збiр) 98
95
Податок на прибуток
268 Єдиний податок,
6
33
Фонди соцiального страхування 354 530
Заробiтна плата
712 611
Всього:
1 662 1 479
Iншi поточнi зобов'язання на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представленi
наступним чином:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Податковий кредит (передплата за послуги)
217 289
Розрахунки по вiдрядженню
72
92
Заборгованiсть за отриману позику
655 222
Iншi (профвнески) 26
Всього:
944 629
15.
Забезпечення наступних витрат та платежiв.
Поточнi забезпечення виплат персоналу на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року
представленi наступним чином:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,

тис. грн.
Резерв на оплату вiдпусток 2 881 2 702
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 769
Всього:
3 650 4 030

1 328

16.
Власний капiтал.
Згiдно зареєстрованої редакцiї Статуту ПАТ "Київенергоремонт", статутний капiтал заявлений у
розмiрi 239 тис. грн. та подiлений на 477 824 простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi
номiнальною вартiстю 0,50 гривень кожна. Статутний капiтал є сплаченим повнiстю.
Розмiр резервного капiталу на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлений
наступним чином:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Резервний капiтал 5 388 5 388
Всього:
5 388 5 388
У перiод з сiчня 2014 року по грудень 2014 року резервний капiтал згiдно рiшення рiчних
загальних зборiв акцiонерiв за результатами дiяльностi Пiдприємства за 2013 рiк не
зменшувався (Протокол № 1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київенергоремонт" вiд
23.04.2014р.).
Сума нерозподiленого прибутку на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року складає:
Нерозподiлений прибуток на 31.12.2013 до коригування
40 992
виправлення помилок
(1 939)
Нерозподiлений прибуток на 31.12.2013 пiсля коригування
39 053
збiльшення зменшення (3 014)
Нерозподiлений прибуток на 31.12.2014 36 039
У 2014 роцi Група виправляла помилки, що стосувались операцiй з донанахування амортизацiї
за 2012 - 2013 роки по основних засобах, внаслiдок переоцiнки станом на 01.01.2012р., на суму 1
942 тис. грн. та зменшенню зобов'язань по нарахуванню єдиного податку за 2013 рiк на 3 тис.
грн. В результатi виправлення помилок сума нерозподiленого прибутку на початок звiтного року
зменшилась на 1 939 тис. грн., а також були внесенi змiни у склад активiв та зобов'язань за
рахунок збiльшення/зменшення суми нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2013р., а саме:
Вартiсть активiв зменшилась на 1 942 тис. грн., з них:
"
Залишкова вартiсть основних засобiв зменшена на 1 387 тис. грн.;
"
Залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зменшена на 555 тис. грн.
Вартiсть зобов'язань зменшилась на 3 тис. грн.
"
Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом зменшилась на 3 тис. грн.
В 2014 роцi Група не здiйснювала вiдкрите розмiщення та лiстинг цiнних паперiв.
В 2013 роцi Група здiйснила реалiзацiю викуплених акцiй у кiлькостi 60 098 акцiй,
номiнальною вартiстю 0,50 грн. за 1 штуку, договiрною вартiстю 6,17 грн. за 1 штуку. Загальна
номiнальна вартiсть проданих акцiй становить 30 тис. грн. Загальна договiрна вартiсть проданих
акцiй становить 371 тис. грн. Збитки вiд продажу акцiй склали 4 тис. грн. Вiдповiдно сума
емiсiйного доходу, що отримана пiсля реалiзацiї викуплених акцiй склала 341 тис. грн. (341 =
375-30-4).
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо

на 31.12.2014,
тис. грн.
Емiсiйний дохiд
341 341
Всього:
341 341
За перiод з сiчня 2014 року по грудень 2014 року дивiденди не нараховувались. Станом на 31
грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року заборгованiсть по невиплаченим дивiдендам складає 1
тис. грн.
17.
Управлiння фiнансовими ризиками: цiлi та полiтика
Основнi фiнансовi iнструменти Групи включають дебiторську та кредиторську заборгованiсть,
грошовi кошти та їх еквiваленти. Основна функцiя цих фiнансових iнструментiв - забезпечити
фiнансування дiяльностi Групи. Група має рiзнi iншi фiнансовi активи i зобов'язання, такi як
iнша дебiторська та iнша кредиторська заборгованiсть, що виникають безпосередньо у ходi
операцiйно-господарської дiяльностi Групи.
Дiяльнiсть Групи здiйснюється пiд впливом ризикiв, притаманних фiнансовим iнструментам
ризиком лiквiдностi, кредитним ризиком, процентним ризиком, ризиком недостатностi капiталу.
Пiдходи Групи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. Група не зазнає
валютного ризику.
Ризик лiквiдностi
Основою управлiння ризиком лiквiдностi Групи є постiйне пiдтримання наявностi достатнього
рiвня грошових коштiв, лiквiдних фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань при настаннi
термiнiв їх погашення. Основу фiнансових ресурсiв, вiдмiнних вiд високолiквiдних ресурсiв грошових коштiв Групи складають розрахунки iз покупцями та замовниками). З метою
управлiння ризиком лiквiдностi та кредитним ризиком Групою використовується практика
авансування покупцями та замовниками. Група здiйснює постiйний монiторинг стану
розрахункiв покупцiв та замовникiв та iнших дебiторiв за наданi товари, роботи, послуги,
застосовуючи механiзми впливу на боржникiв, передбаченi законодавством, застосування
штрафних санкцiй, що дозволяє досягати ефективного стану управлiння ризиком лiквiдностi.
Пiдприємство аналiзує свої активи та зобов'язання за строками їх погашення та планує свою
лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними
iнструментами.
Строки погашення фiнансових зобов'язань Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня на основi
недисконтованих контрактних платежiв представлено наступним чином:
31 грудня 2014 р.
до 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1 - 3 рокiв
3 - 6 рокiв
понад
6
рокiв
Всього
Поточна торгова кредиторська заборгованiсть 8 160 15
8 175
Iнша кредиторська заборгованiсть Разом
8 160 15
8 175

31 грудня 2013 р.
до 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв
Всього
Поточна торгова кредиторська заборгованiсть
Iнша кредиторська заборгованiсть
Разом
852 6
188 -

1 - 3 рокiв

3 - 6 рокiв

понад

852 6
1 046

188
-

-

6

рокiв

1 046

-

Кредитний ризик
Кредитний ризик Групи переважно пов'язаний з такими фiнансовими iнструментами як торгова
дебiторська заборгованiсть покупцiв та замовникiв, iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi
кошти та їх еквiваленти.

З метою управлiння кредитним ризиком та оперативного впливу на рiвень розрахункiв покупцiв
та замовникiв в Групi запроваджено ефективну систему контролю за рiвнем розрахункiв
покупцiв та замовникiв за наданi роботи та послуги. Групою застосовуються рiзноманiтнi
механiзми розрахункiв з дебiторами (залiки, переведення боргу, iнше), здiйснюється постiйна
робота по досудовому стягненню боргiв та проводиться претензiйно - позовна робота зi
стягнення заборгованостей в судовому порядку.
Група не вимагає забезпечення торгової та iншої дебiторської заборгованостi завдатком. На
кожну дату балансу Група створює резерв пiд знецiнення як торгової так i iншої дебiторських
заборгованостей, якi в звiтностi надаються за вирахуванням таких резервiв. Керiвництво Групи
вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi активiв.
Аналiз дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги по строкам непогашення на
звiтну дату представлений наступним чином:
2013
тис. грн.
2014
тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги всього, в т.ч.: 7 110 19 139
поточна
2 577 16 658
прострочена всього, з неї: 4 533 2 481
до 12 мiсяцiв 1 580 105
вiд 12 до 36 мiсяцiв 2 291 1 327
вiд 36 мiсяцiв та бiльше
662 1 049
Процентний ризик
Поточна виручка Групи та грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi не залежать вiд змiн
ринкових вiдсоткових ставок. Процентний ризик за результатами фiнансових запозичень Групи
не виникає оскiльки фiнансовi iнструменти Групи не є такими, що передбачають застосування
будь якої вiдсоткової ставки.
Управлiння капiталом
Полiтика Групи передбачає пiдтримання сильної капiтальної бази для забезпечення довiри
iнвесторiв, кредиторiв та учасникiв ринку i подальшого стiйкого розвитку бiзнесу. Правлiння
здiйснює монiторинг прибутку на капiтал, яку Група визначає як прибуток вiд основної
дiяльностi, подiлену на загальну суму власного капiталу.
Управлiнський персонал прагне пiдтримувати збалансованiсть мiж бiльш високим прибутком,
який може виникнути при пiдвищеннi рiвня позикових коштiв, i перевагами та стабiльнiстю, якi
забезпечує сильна позицiя капiталу.
Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 27.04.2010р. № 2154-VI (iз змiнами та
доповненнями) встановлено такi вимоги до капiталу акцiонерних товариств:
акцiонерний капiтал повинен становити не менше 1 250 мiнiмальних заробiтних плат на
дату реєстрацiї пiдприємства;
якщо мiнiмальний дозволений розмiр акцiонерного капiталу перевищує чистi активи
компанiї, дана компанiя пiдлягає лiквiдацiї
На думку управлiнського персоналу, Група дотримувалася зазначенi вище вимоги до капiталу у
всiх представлених перiодах. Протягом звiтного перiоду пiдхiд до управлiння капiталом не
змiнювався.
18.
Операцiї з пов'язаними сторонами.
(а) Операцiї з управлiнським персоналом
Винагорода управлiнському персоналу
Протягом 2013-2014 рокiв директору Групи нараховано:

2013 рiк,
тис. грн.
2014 рiк,
тис. грн.
Поточнi виплати (заробiтна плата, премiї, вiдпускнi)
74
69
Витрати на заробiтну плату та премiї з вiдповiдними нарахуваннями на заробiтну плату
включаються до витрат на персонал.
Виплату винагород на користь членiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї Група здiйснювала в
2014р. в сумi 20 тис. грн., а саме: ПрАТ "ЦКР" в сумi 10 тис. грн., ТОВ "Iмпульс-Т" в сумi 7
тис. грн., ТОВ "Ресет" в сумi 3 тис. грн.
(б) Операцiї з iншими пов'язаними особами
Залишки по розрахункам з iншими пов'язаними сторонами наведенi наступним чином:
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (iз врахуванням резерву сумнiвних
боргiв)
2 869 3 612
Всього:
2 869 3 612
Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн.
Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
54
60
Зобов'язання за векселями Кредиторська заборгованiсть за позиками 655 222
Всього:
709 282
Операцiї по розрахункам з iншими пов'язаними сторонами наведенi наступним чином:
2013 рiк,
тис. грн.
2014 рiк,
тис. грн.
Витрати на придбання робiт та послуг
309 892
Позики отриманi
591 474
19.
Доходи.
Структура доходiв Групи за 2014 рiк та 2013 рiк представлена в таблицi. Данi, що вiдображенi в
таблицях, ?рунтуються на показниках бухгалтерського облiку:
№ п/п Стаття Номенклатура доходiв
2014 рiк,
тис. грн.
2013 рiк,
тис. грн.
1
Чистий дохiд вiд реалiзацiї робiт, послуг Оренда примiщень, основних засобiв
961
1 042
Виконання ремонтних робiт
43 960 45 096
Всього
44 921 46 138
2
Iншi операцiйнi доходи
Дохiд вiд продажу матерiалiв
8
Дiяльнiсть СВП "Труханiв" 144 700
Одержанi штрафи, пенi, неустойки 3
Дохiд вiд вiдшкодування витрат на ел/постачання, теплопостачання, обсл.е/мереж

1 156 881
Генпослуги 996 771
Дохiд вiд ранiше списаних активiв 102 26
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi
Всього
2 398 2 569
3
Iншi фiнансовi доходи
Вiдсотки банку
104 111
Всього
104 111
4
Iншi доходи Дохiд вiд продажу ОЗ
67
Iншi Всього
67
Всього доходи
47 423 48 885

-

180

20.
Витрати.
Структура витрат Групи за 2014 рiк та 2013 рiк представлена в таблицi. Данi, що вiдображенi в
таблицях, ?рунтуються на показниках бухгалтерського облiку:
№ п/п Стаття Номенклатура витрат
2014 рiк,
тис. грн.
2013 рiк,
тис. грн.
1
Собiвартiсть реалiзацiї
Амортизацiя основних засобiв вироб. призначення
1 822
863
Основна сировина та матерiали
8 220 7 181
Витрати на ремонт та обслуговування ОЗ 115 105
Комунальнi послуги (ел.енергiя, тепло, водо постач.) 476 385
Субпiдряднi роботи 11 249 10 652
Пiдряднi роботи(ген пiдряд)
373 653
Оренда примiщень 1 261 740
Витрати на оплату працi та соц. вiдрахування
14 887 14 977
Матерiали на ремонт виробничих 83
58
Охорона працi та технiка безпеки 283 234
Автотранспортнi послуги 409 313
Вiдрядження 345 363
Iншi 66
76
Всього
39 589 36 600
2
Адмiнiстративнi витрати Витрати на оплату працi та соц. вiдрахування
4 871 4 785
Амортизацiя основних засобiв
63
46
Розрахунково-касове обслуговування
71
87
Витрати на зв'язок, Iнтернет
75
79
Комунальнi послуги (ел.енергiя, вода, тепло)
228 251
Службовi вiдрядження
14
15
Витрати на участь в тендерi 30
43
Витрати на охорону 4
5
Юридичнi, аудиторськi, експертнi послуги, консалтинговi
337 384
Корпоративнi витрати
25
20
Обслуговування програмного забезпечення
20
11
Податки, збори, обов'язковi платежi
139 90
Вiдшкодування ПФ при достроковому виходi на пенсiю1 510 552
Пiдписка , поштовi витрати
14
27
Канцелярськi, типографськi витрати
48
27
Транспортнi витрати, паливо
247 215
Пiдготовка кадрiв, пов'язана з виробничою дiяльнiстю 3
17
Членськi внески
85
78

Iншi адмiнiстративнi
108 95
Всього
7 892 6 827
3
Iншi витрати операцiйної дiяльностi
Резерв сумнiвних боргiв
Витрати на мат. допомогу та вiдрах. в фонди
16
6
Вiдрахування профкому
94
119
Собiвартiсть реалiзованих матерiалiв
7
Утримання гуртожитку
8
18
Вiдшкодування ПФ при достроковому виходi на пенсiю434
Утримання СВП "Труханiв"1 318 1 112
Штрафи, пенi, неустойки 4
Iншi витрати 79
64
Всього
1 980 1 550
4
Iншi витрати Собiвартiсть реалiзованих ОЗ
33
6
Всього33
6
5
Фiнансовi витрати фiнансовi витрати 870 Всього870 Всього витрати
50 364 44 983

27

134

90

21.
Податок на прибуток.
Податок на прибуток за 2014 рiк складається з поточного податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати, розрахованого на
основi оподатковуваного прибутку за 2014 рiк з використанням ставки оподаткування, що дiє на
дату балансу 18% (2013 рiк - 19%).
Доходи та витрати по вiдстроченим податкам (активам та зобов'язанням) у балансi станом на
31.12.2014 та 31.12.2013 рокiв Групою не визнавались, оскiльки їх сума для цiєї фiнансової
звiтностi є несуттєвою.
У звiтi про фiнансовi результати за 2014 рiк у складi витрат з податку на прибуток включено
суму поточного податку на прибуток 73 тис. грн. (2013р. 568 тис. грн.)
22.
Умовнi зобов'язання
Група не укладала договорiв без права дострокового розiрвання. Вiдносно Групи не розпочатi
судовi позиви. Група не має зобов'язань за договорами поруки.

Затвердження до випуску та пiдписано вiд iменi Директора ПАТ "Київенергоремонт"
3 березня 2015 року.

Директор
Горобець Є.В.
Максимова В.С.

Головний бухгалтер
.

