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

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

Голова
правлiння

Сергiєнко Анатолiй Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

04.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство " Коростенський завод Янтар"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

02969797

4. Місцезнаходження
емітента

11503 Житомирська область Коростенський р-н м. Коростень вул.
Житомирська, буд.2

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(04142) 5-81-10 (04142) 4-90-62

6. Електронна поштова
sbut@yantar-lk.com.ua; plb@yantar-lk.com.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

31.03.2016
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

№60 Бюлетень.Цiннi папери України

04.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.yantar-lk.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

04.04.2016
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

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

X

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

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб- вiдсутнi , так як емiтент не брав участi
в створенi юридичних осiб
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як така посада на товариств i не передбачена.
iнформацiя про рейтингове агенство- вiдсутня, так як рейтингування не проводилось i товариство не укладало
договорiв з рейтинговими агенствами.
iнформацiя про облiгацiї- вiдсутня, так як товариство облiгацiї не випускало.
iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - вiдсутня , так як товариство iншi цiннi папери не
випускало.
iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду-вiдсутня, так як товариство власнi акцiї не
викупало протягом звiтного перiоду
iнформацiя про похiднi цiннi папери -вiдсутня, так як товариство похiднi цiннi папери не випускало.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, так як товариство не випускало борговi
цiннi папери.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня ,так як товариство iпотечнi облiгацiї не випускало.
Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, а саме:1) iнформацiя про розмiр iпотечного
покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним
покриттям, 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду, 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття, 4) вiдомостi про
структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець
звiтного перiоду,5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року -вiдсутня так як товариство iпотечнi облiгацiї не
випускало.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття
вiдсутня, так як товариства такi платежi вiдсутнi.
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, так як товариство iпотечнi сертифiкати не випускало.
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, вiдсутня, так як iпотечнi активи вiдсутнi на пiдприємствi.
Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють
сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН ,. Правила ФОН вiдсутнi, так як товариство ФОН
не випускало.
звiт про стан об"єкта нерухомостi-вiдсутнiй, так як такий звiт не проводився

Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку - вiдсутня , так
як товариство складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство " Коростенський
завод Янтар"

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

АОО № 804596

3. Дата проведення державної реєстрації

25.03.2011

4. Територія (область)

Житомирська область

5. Статутний капітал (грн.)

782300.00

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

0.000
0.000
92

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
20.30

ВИРОБНИЦТВО ФАРБ, ЛАКІВ І ПОДІБНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ДРУКАРСЬКОЇ ФАРБИ ТА
МАСТИК

20.14

ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ОСНОВНИХ ОРГАНІЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ
10. Органи управління
Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти підприємства
акціонерні товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента
46.73

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

Житомирському обласному управлінні АТ
"Ощадбанк" м. Коростень

2) МФО банку

311647

3) Поточний рахунок

26002300451002

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

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в

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

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Придбання, зберігання, перевезення,
реалізація (відпуск), використання
прекурсорів (списку 2 таблиці IV) " Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів"

293225

03.10.2014

Державна служба України з контролю за наркотиками

18.09.2019

Опис

Після закінчення терміну дії ліцензії товариство планує продовжити її термін.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

( юридичнi особи -вiдсутнi)

д/н

д/н д/н д/н д/н

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

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

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

Загальна кiлькiсть фiзичних осiб засновникiв та/або
учасникiв - 254 особи

д/н д/н паспортнi данi не обов"язковi

100.000000000000
Усього

100.000000000000

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

Голова правління
1) посада
Сергієнко Анатолій Петрович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВМ 243037 30.12.1996 Коростенським МРВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Житомирській обл
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1940
4) рік народження**
вища
5) освіта**
56
6) стаж роботи (років)**
Коростенський молокозавод, директор
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
22.03.2011 на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Голова правління вправі представляти інтереси товариства без довіреності , а також видавати
довіреності від імені товариства. Основні обов"язки Голови правління - керує поточними справами і
роботою Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів і наглядової ради, керує
роботою правління.
розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-отримує
згідно штатного розкладу.
посадові особи емітента не обіймають посади на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових
осiб протягом звiтного перiоду не вiдбулись .Загальний стаж роботи-56 р
Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років-директор,голова правління.
Член Правління
1) посада
Сергієнко Ігор Анатолійович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
НС 225588 04.03.1997 Придніпровським РВУМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Черкаській обл..
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1971
4) рік народження**
вища
5) освіта**
22
6) стаж роботи (років)**
ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" філія
7) найменування підприємства та
АТ "Укрексімбанк" м. Черкаси, керуючий філією
попередня посада, яку займав**
22.03.2011 на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Члени правління згідно із статутом можуть бути наділені правом без довіреності здійснювати дії від
імені товариства. Правління вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до
компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства.
розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-о грн.
так як винагорода не передбачена.
посадова особа емітента замає наступну посаду- Черкаська обласна дирекція АКБ Укрсоцбанк, начальник
(місцезнаходження банку не надавав).
Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових
осiб протягом звiтного перiоду не відбувались .
Загальний стаж роботи-22 р.
Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років-Черкаська обласна дирекція АКБ
Укрсоцбанк, начальник, комерційний директор, заступник голови правління
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

член правління-головний бухгалтер
Янц Галина Сергіївна
ВМ 551660 07.08.1998 Коростенським МРВ УМВС України в
Житомирській обл
1963
вища
34
ЗАТ "Коростенський завод "Янтар", головний бухгалтерзаступник голови правління з економіки і фінансів

22.03.2011 на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Члени правління згідно із статутом можуть бути наділені правом без довіреності здійснювати дії від
імені товариства. Правління вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до
компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства.
Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік на підприємстві відповідно до
внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та
положень стандартів) України
розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам як члену правління
емітента-о грн. так як винагорода не передбачена. винагороду, як головний бухгалтер отримує згідно
штатного розкладу.
посадові особи емітента не обіймають посади на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в складi посадових
осiб протягом звiтного перiоду не було .Загальний стаж роботи-34 р.
Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років-головний бухгалтерзаступник
голови правління з економіки і фінансів. На посаду головного бухгалтера була призначена 01.07.1997 року
безстроково
Член правління
1) посада
Дмитренко Валентина Володимирівна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВМ 540628 16.05.1998 Коростенським МРВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Житомирській обл
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1967
4) рік народження**
вища
5) освіта**
26
6) стаж роботи (років)**
ПАТ "Коростенський завод "Янтар", заступник голови
7) найменування підприємства та
правління по виробництву
попередня посада, яку займав**
24.04.2012 на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Члени правління згідно із статутом можуть бути наділені правом без довіреності здійснювати дії від
імені товариства. Правління вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до
компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства.
розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам як члену правління
емітента-о грн. так як винагорода не передбачена.
посадові особи емітента не обіймають посади на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в складi посадових
осiб протягом звiтного перiоду не було.
Загальний стаж роботи-26 р.
Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років-технолог, заступник голови
правління по виробництву.
Член правління
1) посада
Вишнiвська Тетяна Леонiдiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВМ 540335 15.05.1998 Коростенським МРВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Житомирській
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1981
4) рік народження**
вища
5) освіта**
13
6) стаж роботи (років)**
ПАТ "Коростенський завод "Янтар",заступник головного
7) найменування підприємства та
бухгалтера по економiцi.
попередня посада, яку займав**
03.04.2015 на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Члени правління згідно із статутом можуть бути наділені правом без довіреності здійснювати дії від
імені товариства. Правління вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до
компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства.
розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам як члену правління
емітента-о грн. так як винагорода не передбачена.
посадові особи емітента не обіймають посади на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових
осiб протягом звiтного перiоду відбулись 03.04.2015 р за рішенням наглядової ради товариства.
Загальний стаж роботи- 13 р.
Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років- провiдний економiст, заступник
головного бухгалтера по економiцi

Голова наглядової ради
1) посада
Бубряк Світлана Анатоліївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
СН 362958 22.10.1996 Бориспільським МРВ ГУМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Київській обл..
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1967
4) рік народження**
вища
5) освіта**
30
6) стаж роботи (років)**
м. Бориспіль Школа, завуч
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
03.04.2015 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період
між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом
Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Обов"язками наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення
ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії,
спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за
діяльністю виконавчого органу Товариства. Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради.
посадова особа емітента займає наступну посаду-м. Бориспіль Школа, завуч (повне місцезнаходження не
було надане)
розмiр виплаченої винагороди- отримує нагороду відповідно до цивільно-правового договору, укладеного з
головою наглядової ради.
Посадовi особи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають. Змiни в складi посадових
осiб протягом звiтного перiоду відбулись 03.04.2015 р за рішенням загальних зборів акціонерів.
Загальний стаж роботи-30 р.
Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років- завуч школи, вчитель
член наглядової ради
1) посада
Ткачук Володимир Миколайович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВМ 819271 25.12.1999 Коростенським МРВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Житомирській обл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1958
4) рік народження**
середня-спеціальна
5) освіта**
39
6) стаж роботи (років)**
ПАТ "Коростенський завод "Янтар", головний механік
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
03.04.2015 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період
між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом
Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність
їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямованої на
підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю
виконавчого органу Товариства.
посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
розмiр виплаченої винагороди- о грн так як винагорода не передбачена.
Посадовi особи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають. Змiни в складi посадових
осiб протягом звiтного перiоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 03.04.2015 р.
Загальний стаж роботи-39 р.
Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років- механiк, майстер дiльницi,
головний механiк
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та

член наглядової ради
Пашинська Людмила Борисiвна
ВМ 499598 12.02.1998 Коростенським МРВ УМВС України в
Житомирській обл
1971
вища
27
ПАТ "Коростенський завод "Янтар", - Інспектор з кадрів і

підготовки кадрів, секретар
попередня посада, яку займав**
03.04.2015 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період
між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом
Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність
їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямованої на
підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю
виконавчого органу Товариства.
посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
розмiр виплаченої винагороди- о грн так як винагорода не передбачена.
Посадовi особи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають. Змiни в складi посадових
осiб протягом звiтного перiоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 03.04.2015 р.
Загальний стаж роботи-27 років.
Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років- ПАТ "Коростенський завод
"Янтар", - Інспектор з кадрів і підготовки кадрів, секретар
Голова ревізійної комісії
1) посада
Меленевська Тамара Миколаївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВН 048259 01.10.2001 Коростенським МРВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Житомирській обл
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1963
4) рік народження**
середня-спеціальна
5) освіта**
29
6) стаж роботи (років)**
ПАТ "Коростенський завод "Янтар", заступник головного
7) найменування підприємства та
бухгалтера
попередня посада, яку займав**
03.04.2015 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна
комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської
діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів,
спостережної(наглядової) ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності
більш як 10 відсотками голосів.
розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена
посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах
Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових
осiб протягом звiтного перiоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 03.04.2015 р.
Загальний стаж роботи-29 р
Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років-заступник головного бухгалтера,
бухгалтер
член ревізійної комісії
1) посада
Шуляренко Свiтлана Хомiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВМ 652379 25.12.1998 Коростенським МРВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Житомирській
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1973
4) рік народження**
вища
5) освіта**
25
6) стаж роботи (років)**
ПАТ "Коростенський завод "Янтар", бухгалтер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
03.04.2015 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна
комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської
діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, наглядової ради, з її
власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.
розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена
посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах
Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових
осiб протягом звiтного перiоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 03.04.2015р.
Загальний стаж роботи- 25 р.
Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років-бухгалтер.

член ревізійої комісії
1) посада
Алексiйчук Свiтлана Вiкторiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВН 234506 13.12.2003 Коростенським МРВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Житомирській обл
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1987
4) рік народження**
вища
5) освіта**
6
6) стаж роботи (років)**
ПАТ "Коростенський завод "Янтар", начальник вiддiлу
7) найменування підприємства та
постачання
попередня посада, яку займав**
03.04.2015 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна
комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської
діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, наглядової ради, з її
власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.
розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена
посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах
Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових
осiб протягом звiтного перiоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 03.04.2015 р.
Загальний стаж роботи-6 р.
Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років-менеджер з постачання, начальник
вiддiлу постачання.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

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

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні

прості на Привілейовані
пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правління

Сергієнко Анатолій
Петрович

ВМ 243037 30.12.1996
Коростенським МРВ УМВС
України в Житомирській обл

621537

79.44995526013

621537

0

0

0

Член Правління

Сергієнко Ігор
Анатолійович

НС 225588 04.03.1997
Придніпровським РВУМВС
України в Черкаській обл..

14098

1.8021219481

14098

0

0

0

член правлінняголовний
бухгалтер

Янц Галина Сергіївна

ВМ 551660 07.08.1998
Коростенським МРВ УМВС
України в Житомирській обл

1226

0.15671737185

1226

0

0

0

Член правління

Дмитренко Валентина
Володимирівна

ВМ 540628 16.05.1998
Коростенським МРВ УМВС
України в Житомирській обл

0

0

0

0

0

0

Член правління

Вишнiвська Тетяна
Леонiдiвна

ВМ 540335 15.05.1998
Коростенським МРВ УМВС
України в Житомирській області

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової
ради

Бубряк Світлана
Анатоліївна

СН 362958 22.10.1996
Бориспільським МРВ ГУМВС
України в Київській обл..

4347

0.55566918062

4347

0

0

0

член наглядової
ради

Ткачук Володимир
Миколайович

ВМ 819271 25.12.1999
Коростенським МРВ УМВС
України в Житомирській обл

0

0

0

0

0

0

член наглядової
ради

Пашинська Людмила
Борисiвна

ВМ 499598 12.02.1998
Коростенським МРВ УМВС
України в Житомирській обл

0

0

0

0

0

0

Голова ревізійної

Меленевська Тамара

ВН 048259 01.10.2001

0

0

0

0

0

0

комісії

Миколаївна

Коростенським МРВ УМВС
України в Житомирській обл

член ревізійної
комісії

Шуляренко Свiтлана
Хомiвна

ВМ 652379 25.12.1998
Коростенським МРВ УМВС
України в Житомирськiй обл

0

0

0

0

0

0

член ревізійної
комісії

Алексiйчук Свiтлана
Вiкторiвна

ВН 234506 13.12.2003
Коростенським МРВ УМВС
України в Житомирській обл

0

0

0

0

0

0

641208

81.96446376071

641208

0

0

0

Усього

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках) прості іменні

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках) прості іменні

Сергiєнко Анатолiй Петрович

ВМ 243037 30.12.1996 Коростенським МРВ
УМВС України в Житомрськiй обл

621537

79.44995526013

621537

0

0

0

621537

79.44995526013

621537

0

0

0

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

прості на Привілейовані
пред'явника
іменні

привілейо
вані на
пред'явни
ка

Кількість за видами акцій

Усього

прості на Привілейовані
пред'явника
іменні

привілейо
вані на
пред'явни
ка

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

03.04.2015
Дата проведення
97.1
Кворум зборів
Опис Пропозицiї до перелiку питань порядку денного були наданi та затвердженi на вимогу закону України
"Про Акцiонернi товариства" наглядовою радою товариства, а саме:Бубряк С.А., Лещенко В.Я.,
Пашинська Л.Б. Результати розгляду питань порядку денного - всi питання порядку денного були
розглянутi, прийнятi та затвердженi одноголосно. Протягом звiтного перiоду товариство позачерговi
збори не скликало.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу, звiту наглядової ради, звiту
ревiзiйної комiсiї Товариства.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
5. Розподiл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2014 роцi.
6.Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2014 рiк.
7. Вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з головою i членами Ревiзiйної
комiсiї Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв.
10. Вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з головою i членами Наглядової
ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв.
13. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством
протягом року з дати прийняття такого рiшення. Надання повноважень Наглядовiй радi Товариства на
прийняття рiшень про вчинення вищевказаних правочинiв вiд iменi ПАТ "Янтар".

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного періоду
За простими
акціями

За
привілейованими
акціями

За результатами попереднього періоду
За простими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

100000

100000

Нараховані дивіденди на
одну акцію, грн

0.1278

0.1278

Сума виплачених
дивідендів, грн

82479.65

90024.32

Дата складання переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів

06.04.2015

д/н

24.03.2014

За
привілейованими
акціями

д/н

30.09.2015
д/н
31.08.2014
д/н
Дата виплати дивідендів
Дата прийняття рiшення про виплату - 03.04.2015 р.Дата складання перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв - 06.04.2015 р. Дивiденди виплачувались виключно грошовими коштами готiвкою
через касу заводу, або перерахуванням на картковi рахунки акцiонера в строк до 30.09.2015 р.Рiшення
Опис
про виплату дивiдендiв за звiтний рiк буде прийматися на заг.зборах акцiонерiв, якi вiдбудуться
15.04.2016 р.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код 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
Ідентифікаційний 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
Ідентифікаційний 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

Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Ольга"
Приватне пiдприємство
20425581
10020 Житомирська область Житомирський р-н м.Житомир проспект Миру
19, кв. 374
0482
Аудиторська палата України
26.01.2001
(097) 250-54-29
(097) 250-54-29
надання аудиторських послуг
Протягом звітного періоду товариство змінило приватну аудиторська фірма
"ІНТЕЛЕКТ" на ПП АФ"Аудит-Ольга"
Товариство з обмеженою відповіадльністю"Зберігач-Капітал"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
36859362
10008 Житомирська область Житомирський р-н м.Житомир вул.Новий
Бульвар, 9 оф. 1
АЕ №286663
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
12.10.2013
(0412) 42-14-96
(0412) 42-14-97
Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність.
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Протягом звітного періоду товариство депозитарну установу не змінювало.
Публічне акціонерне товариство"Національний депозитарій України"
Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04071 Київська область Київський р-н м.Київ вул. Нижній Вал, 17/8
д/н
д/н

(044) 591-04-00
(044) 482-52-14
депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Діяльність не
ліцензується
ПАТ"НДУ" отримав статус Центрального депозитарію. Центральний
депозитарій забезпечує формування та функціонування системи
депозитарного обліку цінних паперів. Протягом звітного періоду
товариство депозитарія не змінювало.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

06.07.2010

24/06/1/10

Житомирське
територіальне
управління ДКЦПФР

UA4000079727

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

1.00

782300

782300.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Протягом звiтного перiоду товариство додатково акції не випускало. Протягом звiтного перiоду товариство акції не викупало.Акції товариства у лістингу не
перебувають. Протягом звітного періоду торгівлі акціями товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувалось, фактів лістингу/делістингу цінних паперів
емітента на фондових біржах не було.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Історія Коростенського заводу "Янтар" розпочинається з лютого 1944 року. В цей час
був заснований Коростенський міськпромкомбінат, який виготовляв колодки для пошиву
взуття, колеса для повозок, милиці, деревяну бочкотару та ін.
В 1953 році побудовано цех по виготовленню фарб масляних готових до
використання і замазки для скла.
В 1963 році Коростенський міськпромкомбінат було перейменовано в
Коростенський промкомбінат, а в 1964 році в Коростенський завод побутової хімії.
Асортимент продукції розширювався. Освоєно виготовлення гідротормозної рідини,
губної помади, цементно-пісчаної черепиці. Відкрито різні майстерні для побутового
обслуговування населення. Розвивалось дальше лакофарбове виробництво. В цей період
було поставлено завдання спеціалізувати завод по виробництву хімічної продукції
(фарби, оліфи, сикативи, миючого порошку "Кристал", препарату "Антимоль",
розчинників та ін.)
В 1970 році організоване лісохімічне виробництво (переробка живиці
соснової на каніфоль та скипидар.
В 70-х - 80-х роках побудовано новий цех по виготовленню фарб,
складські приміщення, адміністративно-побутове приміщення, впорядкована територія
заводу.
В 1989 році Корост енський завод побутової хімії був перейменований
на
Коростенський завод "Янтар". В 1994 році завод став акціонерним товариством.
За весь цей період злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу 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
В післяприватизаційний період в зв'язку із змінами економічної ситуації в державі
на заводі пройшли зміни структури виробництва продукції. Випуск лісохімічної
продукції значно зменшився, а виробництво лакофарбової зростало і розширялось. В
кінці 90-х років почалось технічне переозброєння лакофарбового виробництва закуплено імпортне обладнання для виготовлення фарб. Значно розширився асортимент
продукції, освоєно багато нових видів екологічно чистих фарб /фасадні та
інтер'єрні/ , емалей, грунтівок, шпаклівок та ін. В 2002 році завершено технічне
переоснащення дільниці фарб та освоєно виготовлення металевих банок для фасування
фарби. В 2005 році введено в експлуатацію дільницю по виготовленню алкідних лаків
по сучасній технології, які є основою при виготовленні пентафталевих емалей. На
все це акціонерне товариство затратило більше 10 млн. гривень власних коштів.
За роки діяльності заводу як акціонерне товариство підприємство
стабільно працює, своєчасно виплачує заробітну плату, своєчасно сплачує податки до
бюджету. Як результат, в 2003 році завод нагороджений Почесною грамотою та медаллю
Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у розвиток промисловості,
впровадження сучасних методів організації виробництва і передових технологій.
Підприємство має три фірмових магазини де реалізується власна продукція
та супутні будівельні матеріали.
Дочірні підприємства та філії представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи відсутні. Змін в організаційній структурі у відповідності з
попереднім роком на товаристві не було. В 2011 році пройшло тільки перейменування
закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

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(осiб)-92 особи;
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за
сумiсництвом(осiб)-4 особи; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на на умовах

неповного робочого часу(дня, тижня,) (осiб)- 0 осiб Фонд оплати працi- 5222
тис.грн. Фонд оплати працi вiдносно попереднього року збільшився на 1676 тис. грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її
працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в матерiальному заохоченi
працiвникiв, тобто своєчаснiй виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та
компенсацiй працiвникам, покращеннi умов та ефективностi працi.

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

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

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облікова політика ПАТ "Янтар", розроблена для складання фінансової звітності
згідно МСФЗ в цілому відповідає вимогам МСФЗ та в достатній мірі розкриває підходи
до визнання та методи оцінки окремих статей фінансової звітності. Показники річної
фінансової звітності ПАТ "Янтар" за звітний період сформовані на основі даних
бухгалтерського обліку шляхом здійснення трансформаційних процедур з дотриманням
основних концептуальних засад ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності загального призначення, передбачених Концептуальною основою
фінансової звітності та МСФЗ.
Основні засоби. До основних засобів підприємство відносить активи, термін
корисного використання яких більше одного року або операційного циклу та вартість
яких перевищує 2500 грн.
Основні засоби обліковуються за такими групами:
група 1 - земельні ділянки;
група 3 - будівлі, споруди, передавальні пристрої;
група 4 - машини та обладнання, у т.ч. група обчислювальної техніки і
зв'язку;
група 5 - транспортні засоби;
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі);
група 9 - інші основні засоби.
Об'єкт основних засобів вважається активом (для зарахування на баланс) тоді, коли
такий об'єкт введено в експлуатацію (доставлено в потрібне місце і доведено до
стану, що забезпечує його функціонування згідно з намірами керівництва
підприємства).
При ухваленні рішення про реконструкцію, модернізацію, добудування, дообладнання,
капітальний ремонт певного об'єкта основних засобів, у фінансовій звітності
підприємства припиняється його визнання об'єктом основних засобів.
Керiвництвом прийнято рiшення вважати iсторичну собiвартiсть основних засобiв
(визначену за П(С)БО) такою, що вiдповiдає справедливiй вартостi, оскiльки
бiльшiсть основних засобiв Пiдприємства вузькоспецiалiзованi, та такi, що рiдко
продаються на вiдкритому ринку України.
Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів прирівнюється до нуля, при тому
об'єкт основних засобів передбачається використовувати до закінчення фізичного
терміну служби.
Амортизація основних засобів. Нарахування амортизації підприємство здійснює із
застосуванням прямолінійного методу.
Нарахування амортизації здійснюється виходячи з терміну використання конкретного
об'єкта основних засобів, встановленого постійно діючою заводською комісією.

Нарахування амортизації активу з визнанням витрат у сумі нарахованої амортизації
починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів
введено в експлуатацію.
Запаси. Одиницею обліку запасів на підприємстві є кожне найменування цінностей.
У складі витрат на виготовлення продукції враховуються витрати, безпосередньо
пов'язані з виготовленням такої продукції, а також змінні й розподілена частина
постійних загальновиробничих витрат, що виникають у процесі виробництва.
Під час вибуття запасів на виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка
здійснюється за середньозваженою собівартістю відповідної одиниці запасів. Цей
метод передбачає розрахунок вартості одиниці товару, виходячи з середніх цін.
Такий розрахунок робиться по кожній одиниці товару. Вартiсть готової продукцiї та
незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi
i вiдповiднi виробничi витрати.
Нестача запасів у межах норм природнього збитку, виявлена в цехах підприємства,
відноситься до складу загальновиробничих витрат таких цехів. Нестача запасів у
межах норм природнього збитку, утворена на заводських складах, і нестача понад
норми природнього збитку підрозділів відноситься на інші витрати операційної
діяльності
Фінансових інвестицій не було.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Завод виготовляє та реалізовує лакофарбову і лісохімічну продукцію. Питома вага
лакофарбової продукції в загальному об'ємі випуску складає понад 90 % і є
перспективним у подальшому виробничому процесі підприємства. За рахунок цього
емітент отримав більше 10 % ( 97%-майже весь дохід) доходуза звітний рік .Протягом
звітного періоду товариство отримало 53 630 тис. грн. доходу(виручки) від
реалізації продукції (товарів,робіт , послуг). Загальна сума експорту в звітному
періоді склала-3080 тис. грн., частка експорту в загальному обсязі продажів
складає 5,7 %. Середньореалізаційні ціни формувались відповідно до ринкових цін на
продукцію. Використання її в основному носить сезонний характер, тому і
виробництво пристосоване до цього. Перший та четвертий квартали року зменшують
потребу в лакофарбовій продукції майже наполовину від іншого періоду. ПАТ "Янтар"
працює в основному на внутрішній ринок і поставляє свою продукцію через своїх
посередників в кожний обласний центр, а звідти продукція через роздрібну торгівлю
надходить до користувачів. Значна частина лакофарбової продукції використовується
для промислових потреб (фарбування та лакування металевих конструкцій, фасадів,
поверхонь з дерева та ін.). Лісохімічна продукція (смоли на основі каніфолі
соснової) виготовляються за замовленнями підприємств різних галузей промисловості
і використовуються як сировина для виготовлення продукції.
Основним ризиком в діяльності підприємства є ризик не повернення коштів за
поставлену продукцію, зміна цін на сировину, енергоносії. Основним заходом
емітента, щодо зменшення не отримання коштів за поставлену продукцію є робота
Товариства з платоспроможними клієнтами та отримання передоплати за вироблену
продукцію. Завод постійно працює над виготовленням високоякісної продукції,
розширенням її асортименту, освоєнням нових перспективних видів продукції,
впровадженням нових технологій, а як результат- отримання довіри у покупця. Весь
продаж продукції Товариства проходить через заключення договорів на поставку
продукції та оплату за неї по безготівковому розрахунку.

Джерела сировини для виготовлення продукції є доступними і в основному
вітчизняними. Динаміка цін на сировину - поступове зростання.
Лакофарбова галузь виробництва знаходиться на різних рівнях розвитку
механізації основних технологічних процесів і залежить від строку існування
підприємства на ринку. ПАТ "Янтар" повністю забезпечений механізмами виробничого
процесу. На виготовленні фарби використовується імпортне обладнання, на
виготовленні лаків встановлено турецьку лінію, на інших дільницях функціонує
вітчизняне обладнання. Відсоток зношення основних фондів на кінець звітного року
складає - 77,9. Обладнання знаходиться в робочому стані, що дає можливість
виконувати своєчасно всі замовлення на виготовлення продукції. Проводиться
постійна робота по впровадженню новітніх технологій, розробляються нові,
екологічно чисті, види продукції які своїми характеристиками значно перевищують
аналоги з інших підприємств.
ПАТ "Коростенський завод "Янтар" сьогодні - це постійно працююче
підприємство, продукція якого є конкурентоспроможною на внутрішньому та
зовнішньому ринках і займає біля 3% від усіх продаж лакофарбової продукції в
Україні. Основними конкурентами в Україні є: ТОВ ПП "ЗІП" м.Дніпродзержинськ,
ПрАТ "Поліфарб Україна" м.Дніпропетровськ, ТОВ "Снєжка-Україна" Львівська обл.,
ТОВ "Тіккуріла" м.Київ та ін. Особливістю продукції Товариства на ринку є їх
стабільна та висока якість при доступній ціні для користувача.
Перспективними планами розвитку емітента є збільшення обсягів виробництва
та продаж, збереження високої якості продукції, розширення ринків збуту.
Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що
займають 10% в загальному об'ємі постачання - 5.

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
Протягом останіх 5 років товариство здійснило основні придбання активів на
загальну суму- 935 тис. грн, а відчуження активів на загальну суму- 96 тис. грн..
Товариство не планує будь-які інвестиції або придбання.

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

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Вартість основних засобів на кінець звітного періоду (31.12.2015 р.) складає:
первісна вартість - 18 204 тис.грн.
нарахований знос - 14 185 тис.грн.
залишкова (балансова) вартість - 4019 тис.грн.
Всі основні засоби є власністю Товариства. Будь-яких значних правочинів емітента
щодо основних засобів, не планується. Виробничі потужності і обладнання
використовуються не повністю. Утримання активів здійснюється господарським
способом, місцезнаходження основних засобів за адресою м. Коростень, вул.
Житомирська, буд. 2. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли

позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Всі нормативи
по екологічних показниках дотримуються. Інформація щодо планів капітального
будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини
таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування,
прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих
потужностей після її завершення - відсутні.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Проблеми, які впливають на діяльність підприємства, виходять із складного
фінансового стану галузі, а також через нестабільність цінової політики на
сировину та енергоносії, нестабільність ринку збуту, висока конкуренція,
складність економічних процесів та ін. Товариство є залежним від законодавчих
економічних обмежень.

та

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Протягом звітного періоду Товариство не виплачувало штрафи та компенсації за
порушення чинного законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фінансові ресурси підприємства створюються за рахунок власних коштів. Фінансові
ресурси витрачаються за певними напрямками з метою досягнення конкретних цілей,
визначених установчими документами ПАТ "Коростенський завод "Янтар" та отримання
прибутку. Фінансовий менеджмент Товариства здійснюється працівниками фінансовоекономічної служби під керівництвом правління. У своїй діяльності вони керуються
статутом Товариства та іншими внутрішніми нормативними документами, а також
нормами діючого законодавства. ПАТ "Янтар" регулярно надає звіти про свою
діяльність загальним зборам акціонерів, наглядовій раді та окремим акціонерам
відповідно до їх запиту. Власного робочого капіталу не завжди достатньо для
виробничої діяльності, тому Товариство користується кредитами банків. Фахівці
емітента постійно відслідковують коефіцієнт ліквідності, який за всі останні роки
значно вищий від нормативного.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Підприємство не має укладених, але не виконаних договорів та угод.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У прогнозуванні розширення виробництва, реконструкції, поліпшенні фінансового
стану на наступні роки є освоєння нових видів продукції які потребує покупець,
впровадження новітніх технологій на основі модернізації діючих основних фондів.
Оновлення виробничого комплексу вимагає великих інвестицій. Істотні фактори, що
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, не можливо передбачити.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Товариство протягом звітного періоду досліджень та розробок 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
Протягом звітного періоду товариство виступало стороною у таких справах:
1.
Коростенський міськрайонний суд, цивільна справа №2-1738/2012, відповідачі:
гр.Легенчук О.Ю., Романенка Д.В., сума: 13 480,00 грн. ( ДВС м. Коростеня винесена
постанова "про відкриття виконавчого провадження" від 03.09.2013р.);
2.
Господарський суд Дніпропетровської області, справа №904/3582/13,
відповідач: ПАТ "Дизельний завод" м. Кривий Ріг, сума : 255 976,90 грн., пеня: 4
636,01 грн., 3% річних: 929,36 грн., судовий збір: 5 230,84 грн. ( ДВС м. Кривий
Ріг винесена постанова "Про відкриття виконавчого провадження" від 19.11.2013р.);
3.
Господарський суд Харківської області, справа № 922/3068/13, відповідач: ТОВ
"Алмавік" м.Харків, сума: 21 111,00 грн., судовий збір: 1 720,50грн. (ДВС м.
Харків винесена постанова "про відкриття виконавчого провадження" від
17.10.2013р.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та
результатів діяльності емітента відсутня.

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

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
3566.000
4019.000

- будівлі та споруди

2269.000

2773.000

0.000

0.000

2269.000

2773.000

- машини та обладнання

419.000

435.000

0.000

0.000

419.000

435.000

- транспортні засоби

391.000

337.000

0.000

0.000

391.000

337.000

- земельні ділянки

453.000

453.000

0.000

0.000

453.000

453.000

- інші

34.000

21.000

0.000

0.000

34.000

21.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

3566.000

4019.000

0.000

0.000

3566.000

4019.000

Найменування основних
засобів

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

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
3566.000
4019.000

Пояснення : Ступінь зносу ОЗ -77,9% Ступінь використання ОЗ - 22,1 % , обмежень щодо
використання ОЗ немає.
Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами)- , 1
група - Будинки і споруди -10-126років; ІІ група - Машини та обладнання терміном
користування - 3-50 років; ІП група - транспортні засоби терміном користування 5-49 роки; 4 група інші основні засоби від 4-47 років. Умови користування
основними засобами здійснюються у відповідності з технічними параметрами по
технічних паспортах, первісна вартість основних засобів-18 204 тис.грн., сума
нарахованого зносу-14 185 тис.грн., збільшення у вартості основних засобів у
звітному році пояснюється їх надходженням.

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

За звітний період

За попередній період

23478

17266

782

782

782
782
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів(23478.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(782.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

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

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Дата
погашення

570.00
125.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
19.300

Кредити банку, у тому числі :
Договiр №82 кредитної лiнiї у фiлiї Ощадбанку
Житомир
Договiр №109 кредитної лiнiї у фiлiї Ощадбанку
Житомир
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
зобов"язання вiдсутнi
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
зобов"язання відсутні
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
зобов"язання відсутні
За векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
зобов"язання відсутні
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
зобов"язання вiдсутнi
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис iншi зобов"язання вiдсутнi

Х
28.02.2013
27.10.2014

445.00

21.000

23.10.2017

Х
Х

0.00
0.00

Х
Х

Х
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

д/н
Х
Х

0.00
0.00
0.00

0.000
Х
Х

д/н
Х
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

д/н
Х
Х
Х
Х

0.00
1327.00
0.00
1442.00
3339.00

0.000
Х
Х
Х
Х

д/н
Х
Х
Х
Х

Х
26.02.2016

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

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

20.14.71

49 т

4227.60

9.2

46 т

3112.30

8.5

2

20.30.11

101 т

1451.80

3.2

85 т

1119.00

3.1

3

20.30.12

1247 т

35974.10

78.5

1001 т

28613.60

78.4

4

20.30.22

24 т

625.80

1.4

20.3 т

520.90

1.4

5

20.41.42

21144 кг

1150.50

2.5

19365 кг

999.30

2.7

6

20.41.43

29 т

1457.20

3.2

27 т

1204.00

3.3

7

20.41.44

0

0.00

0

0.1

1.90

0

8

25.91.12.00

475 тис.шт.

934.70

2

133 тис.шт

934.70

2.6

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3
4
5

2
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
інші витрати

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
75.80
11.90
4.10
1.10
7.10

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
03.04.2015
03.04.2015

Вид інформації
3
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 ?

1
2
3

Рік
2013
2014
2015

Кількість зборів, усього
1
1
1

У тому числі позачергових
0
0
0

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

Ні

X
X
X

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

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
д/в

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
прийняття рішення про виплату дивідендів

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

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

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

самооцінка не проводилась

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
оцінка робота наглядової ради не проводилась
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть)
д/а комітети не створювались
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
оцінка роботи комітетів не проводилась, так як комітети не створювались.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
винагороду отримує лише голова наглядової ради

Так
X

Ні

X

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

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

Ні

X
X
X
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? 3
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

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

Так
X
X
X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/в

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
пресі,
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
загальнодоступній
інтернет
жується на
надаються
безпосередньо
базі НКЦПФР про
на запит
торінці
загальних
в акціонерному
акціонера акціонерного
зборах
ринок цінних
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Ні
Так
Ні
Так
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Ні
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Ні
Ні
Так
Так
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Так
Так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Так
Так
Ні
осіб акціонерного товариства
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
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/в

Ні
X

X
X

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

Ні
X

X
X

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

Ні

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

X
X
X
X
X

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

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) д/в

Ні
X
X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) д/в

Ні
X
X
X

X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції 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) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: 22.03.2011;
яким органом управління прийнятий: загальними зборами акціонерів
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Так;
укажіть, яким чином її оприлюднено: на власній веб-сторінці

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
Всі принципи та правила кодексу корпоративного управління дотримуються товариством в повній мірі. Відхилень
протягом звітного періоду від Кодексу корпоративного управління не було.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство " Коростенський завод
Янтар"
Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ФАРБ, ЛАКІВ І ПОДІБНОЇ
ПРОДУКЦІЇ, ДРУКАРСЬКОЇ ФАРБИ ТА МАСТИК
Середня кількість працівників 92
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 11503 Житомирська область Коростенський р-н м. Коростень вул.
Житомирська, буд.2, т.(04142) 5-81-10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2016

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
02969797
1810700000
230

за КВЕД

20.30

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код за ДКУД

Код
На початок
На кінець
На дату перерядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
01.01.2012
35
1000
25
27

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

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

66
41
29
3566
17365
13799
---

72
45
-4019
18204
14185
---

1030

--

--

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

1035
1040
1045
1090
1095

----3620

----4046

1100

14398

19431

1101
1102
1103
1104
1110

10157
533
2837
871
--

13944
623
3720
1144
--

1125

2157

1834

1130

--

--

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

230
-641
-89
4
85
--17515

128
-1236
-142
3
139
--22771

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

1801001

64
29
167
4551
16811
12260
----

----4753
10617
6227
360
3323
707
-1888
---1302
-170
2
168
-14
13991

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

1200

--

--

1300

21135

26817

-18744

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

782

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

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

5171
-342
10971
--17266

5171
-342
17183
--23478

1500

--

--

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

1510
1515
1520
1525
1595

------

------

1600

2016

570

1610

--

--

1615
1620
1621
1625
1630

948
174
126
99
226

296
1327
1204
153
401

1635

330

458

1640

25

30

1660
1665
1690
1695

--51
3869

--104
3339

1700

--

--

1900

21135

26817

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
782
782

Баланс

д/в
________________

Сергієнко Анатолій Петрович

(підпис)

Головний бухгалтер

----50
1340
--

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

Голова правління

5171
-342
10447
--16742
50

________________
(підпис)

Янц Галина Сергіївна

92
69
-22
53
359
17
---1952
-18744

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство " Коростенський
завод Янтар"

2016

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
02969797

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2015 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

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

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

52370

28992

2050

(37410)

(22677)

2090

14960

6315

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
1260
(4556)
(2142)
(1210)

(--)
494
(2978)
(1469)
(957)

2190

8312

1405

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
-4
20
(261)
(--)
(312)

(--)
-2
-(293)
(--)
(96)

2290

7763

1018

2295
2300

(--)
-1451

(--)
-293

2305

--

--

2350

6312

725

2355

(--)

(--)

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

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

-6312

-725

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

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
33014
5222
1774
484
3066
43560

За аналогічний
період попереднього
року
4
21042
3546
1275
523
1842
28228

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

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
782300
782300
8.06851590

За аналогічний
період попереднього
року
4
782300
782300
0.92675440

2615

8.06851590

0.92675440

2650

0.13000000

0.13000000

д/в
Голова правління

________________

Сергієнко Анатолій Петрович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Янц Галина Сергіївна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство " Коростенський завод
Янтар"

за ЄДРПОУ

2016

Коди
01
01
02969797

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2015 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

59439

31970

3005
3006
3010
3015
3020
3035
3095

---3935
326
61
580

---2695
14
-331

3100

(52212)

(29883)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3140
3190
3195

(4259)
(1985)
(3502)
(373)
(1956)
(1173)
(86)
(449)
1848

(3043)
(1456)
(1701)
(36)
(906)
(759)
(8)
(219)
-1300

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

1

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

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

(--)
(--)
(--)
1

3300

--

--

3305
3340

16088
--

12351
--

3345

(--)

(--)

3350
3355
3360
3390
3395
3400
3405
3410
3415

17534
(88)
(261)
(--)
-1795
53
89
-142

10829
(90)
(293)
(--)
1139
-160
249
-89

д/в
Голова правління

________________

Сергiєнко Анатолiй Петрович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Янц Галина Сергiївна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство " Коростенський
завод Янтар"

2016

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
02969797

Звіт про власний капітал
за 2015 рік
Форма № 4

Стаття

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

Код за ДКУД

Зареєстрований Капітал ДодатКод
(пайови у дооцін- ковий
рядка
й)
ках
капітал
капітал

НерозподілеРезерний
Неопла- Вилувний прибуток чений
чений
капітал (непокри капітал капітал
тий
збиток)
6
7
8
9
342
10971
---

3
782

4
5171

5
--

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

782

5171

--

342

10971

--

--

17266

4100

--

--

--

--

6312

--

--

6312

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

-100

--

--

-100

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--782

--5171

----

--342

-6212
17183

----

----

-6212
23478

________________

Сергiєнко Анатолiй Петрович

(підпис)

Головний бухгалтер

Всього

2
4000

д/в
Голова правління

1801005

________________
(підпис)

Янц Галина Сергiївна

10
17266

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПАТ "Янтар"
Примiтки до фiнансової звiтностi по МСФЗ
31 грудня 2015 р.
1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРО ПIДПРИЄМСТВО
Публiчне акцiонерне товариство "Коростенський завод "Янтар"" (далi - Товариство) є
юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України.
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство " Коростенський завод "Янтар"" "
Скорочене найменування ПАТ "Янтар" ЄДРПОУ
02969797
Назва органу, який здiйснив реєстрацiю - Пiдприємство зареєстроване виконавчим
комiтетом Коростенської мiської Ради "25"березня 2011 року, № запису про включення
вiдомостей про юридичну особу до ЄДР за № 13061050011000124.
Пiдпорядкованiсть - загальнi збори акцiонерiв
Форма власностi - Акцiонерне Товариство
Територiя Україна Житомирська обл. Коростенський район.
Адреса пiдприємства - 11503, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська,
буд. 2
Банкiвськi реквiзити - розрахунковий рахунок № 26002300451002 в Житомирське
управлiння АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10005/029, МФО 311647.
Телефон 0414258110
Керiвник пiдприємства: Голова Правлiння - Сергiєнко Анатолiй Петрович
Головний бухгалтер - Янц Галина Сергiївна
Кiлькiсть працюючих на пiдприємствi 92 чол.
Статут ПАТ "Янтар" (нова редакцiя) затверджено загальними зборами акцiонерiв ЗАТ
"Коростенський завод Янтар" 22 березня 2011 року, державна реєстрацiя проведена
25.03.2011 року.
Iнформацiя про Депозитарну установу: Публiчне акцiонерне товариство "Центральний
депозитарiй України" код ЄДРПОУ 30370711. Мiсце знаходження 04071;м. Київ,
вул.Нижнiй Вал, 17/8
ВИДИ ДIЯЛЬНОСТI I ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦIЇ
ПАТ "Янтар" здiйснює наступнi види дiяльностi :
20.30 ВИРОБНИЦТВО ФАРБ, ЛАКIВ I ПОДIБНОЇ ПРОДУКЦIЇ, ДРУКАРСЬКОЇ ФАРБИ ТА МАСТИК
20.14 ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ОСНОВНИХ ОРГАНIЧНИХ ХIМIЧНИХ РЕЧОВИН
46.73 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДIВЕЛЬНИМИ МАТЕРIАЛАМИ ТА САНIТАРНО-ТЕХНIЧНИМ
ОБЛАДНАННЯМ
47.19 IНШI ВИДИ РОЗДРIБНОЇ ТОРГIЛI В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ;
49.41 ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
ПАТ "Янтар", є виробником лакофарбової , лiсохiмiчної продукцiї та товарiв
побутової хiмiї для задоволення потреб пiдприємств промислового та
сiльськогосподарського виробництва , а також населення. Широкий асортимент, якiсть
, сучасний дизайн , здобули авторитет серед покупцiв як на Українi , так i в
країнах ближнього i далекого зарубiжжя. Товариство безпосередньо виробляє :
скипiдар живичний, деревний чи сульфатний, iншi олiї терпентиннi, олiя соснова,
iншi подiбнi олiї, канiфоль, кислоти смолянi та їх похiднi, спирт та олiї
канiфольнi, смоли переплавленi, дьоготь деревний, креозот, спирт деревний, iншi
фарби та лаки на основi синтетичних полiмерiв ,засоби полiрувальнi, креми та
аналогiчнi засоби для догляду за дерев'яними виробами,бочки та аналогiчнi металевi
ємностi мiсткiстю 50 - 300 л. Питома вага лакофарбової продукцiї в загальному
об'ємi випуску складає понад 90 % i є перспективним у подальшому виробничому
процесi пiдприємства. Використання її в основному носить сезонний характер, тому i
виробництво пристосоване до цього. Перший та четвертий квартали року зменшують
потребу в лакофарбовiй продукцiї майже наполовину вiд iншого перiоду.
ПАТ "Янтар" сьогоднi - це постiйно стабiльно працююче пiдприємство, продукцiя
якого є конкурентоспроможною на внутрiшньому та зовнiшньому ринках i займає бiля
5% вiд усiх продаж лакофарбової продукцiї в Українi. Основними конкурентами в
Українi є ТОВ"Ролакс",м.Днiпропетроськ, ЧП Олiйников, м. Днiпродзержинськ, ТОВ
"Полiсан", м. Суми та iншi. Особливiстю продукцiї Товариства на ринку є їх
стабiльна висока якiсть при доступнiй цiнi для користувача. Перспективними планами
розвитку емiтента є збiльшення обсягiв виробництва та продаж, збереження високої
якостi продукцiї, розширення ринкiв збуту.
Дочiрнi пiдприємства та фiлiї представництва та iншi вiдокремленi структурнi
пiдроздiли вiдсутнi. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм
роком на товариствi не було.
2. Ризики та економiчнi умови

В ходi нормального ведення бiзнесу виникає можливiсть впливу на дiяльнiсть
Товариства валютного та кредитного ризикiв.
Валютний ризик
Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi,
iноземнi валюти, зокрема долар США, євро та рублi, вiдiграють значну роль у
процесi проведення Товариством багатьох типiв операцiй в Українi.
Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї кредитного
ризику Товариства, складаються в основному з дебiторської заборгованостi за
торговими операцiями. Товариство управляє цим ризиком шляхом постiйного
вiдстеження кредитоспроможностi клiєнтiв. Щодо ризикiв у зв'язку зi змiною цiн на
продукцiю, Товариство не очiкує на зниження цiн у передбачуваному майбутньому,
тому не укладала деривативних або iнших контрактiв з метою управлiння ризиком
зниження цiн. Товариство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду
необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком.
3.
Облiкова полiтика
Основа складання
Датою переходу Товариства на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi є
01.01.2012 року. Товариство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку України (далi - П(С)БО). Фiнансова звiтнiсть
за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi
бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з
внесенням коригувань та проведення пере класифiкацiї статей з метою складення в
усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи загального призначення
та, водночас, концептуальної основи достовiрного подання. Фiнансова звiтнiсть
складається на основi принципу iсторичної собiвартостi, за винятком фiнансових
активiв, утримуваних для продажу, що вiдображаються за справедливою вартiстю.
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства є гривня.
Використання оцiнок
Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень, що
впливають на суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї.
Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв експлуатацiї
основних засобiв, оцiнки запасiв, визнання та оцiнки забезпечень, погашення
майбутнiх економiчних вигод. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що була вiдома на
момент складання фiнансової звiтностi. Вони визначаються на основi найбiльш
ймовiрного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу Товариства (включаючи бiзнессередовище). Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно
переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на
час складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як
очiкувало Товариство. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на
оцiнки, рiзницi вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про
сукупний дохiд) i змiнюються припущення.
Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї, вираженi в iноземних валютах, вiдображаються за обмiнним курсом, чинним
на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних
валютах, перераховуються за обмiнним курсом, чинним на дату балансу. Всi курсовi
рiзницi вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний
дохiд).
Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи капiталiзуються за собiвартiстю їх придбання.
Витрати на придбання нематерiальних активiв амортизуються прямолiнiйним методом
протягом корисного строку їх використання (вiд 1 до 20 рокiв).
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються на балансi за
собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
знецiнення. Термiни i методи нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець
кожного фiнансового року. Якщо очiкуваний термiн корисного використання значно
вiдрiзняється вiд попереднiх розрахункiв, термiн амортизацiї нематерiальних
активiв змiнюється.
Станом на 31.12.2015 року у власностi ПАТ "Янтар" знаходяться iншi нематерiальнi
активи залишковою вартiстю 27,0 тис. грн. Ця група iнших нематерiальних активiв в
основному представлена програмним забезпеченням для персонального комп'ютера.
Нематерiальнi активи амортизуються протягом зазначеного термiну експлуатацiї.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї амортизуються не
бiльше 10 рокiв.
Основнi засоби
Основнi засоби класифiкуються за характером i способом використання в дiяльностi
Товариства.

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з
метою використання його у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного
використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500
грн., а з 01.09.2015 р. бiльше 6000 грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом на основi таких
очiкуваних строкiв корисної експлуатацiї:
Група основних засобiв Строк корисної експлуатацiї
1
2
Земля Не амортизується
Будiвлi i споруди 10-126 рокiв
Машини та обладнання
3-50 рокiв
Транспортнi засоби
5-49 рокiв
Iншi основнi засоби
4-47 рокiв
Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю, наприклад,
поточний ремонт, технiчне обслуговування вiдображаються у Звiтi про фiнансовi
результати (Звiтi про сукупний дохiд) у перiодi, в якому вони були понесенi. У
ситуацiях, коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до збiльшення
майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об'єкту основних
засобiв, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв
активом, визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою
вартiстю об'єкта.
Розшифровка основних засобiв:
(тис. грн.)
Найменування показника Земельнi дiлянки Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади та
iнвентар
Iншi основнi засоби
МНМА Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
Залишкова вартiсть на 01.01.2015р.
(рядок 1010)
453
2269 419
391
33
1
3566
Надiйшло за рiк (первiсна вартiсть)
670
140
81
7
37
935
Вибуло за рiк (залишкова вартiсть)
1
1
2
Нараховано амортизацiї за рiк
166
124
135
18
37
480
Залишкова вартiсть на 31.12.2015 р.
(рядок 1010)
453
2773 435
337
21
0
4019
За звiтний 2015 рiк залишкова вартiсть основних засобiв, якi перебувають у
власностi ПАТ "Янтар", збiльшилась на 454 тис. грн. Збiльшення вартостi основних
засобiв вiдбулося за рахунок надходжень основних засобiв протягом 2015 року.
У ходi iнвентаризацiї в 2015 роцi iнвентаризацiйною комiсiєю перевiрено iсторичну
вартiсть основних засобiв, а також визначено їх строк корисного використання.
Переоцiнка основних засобiв в 2015 роцi не проводилася.
В заставi основнi засоби не перебувають. Основнi засоби, призначенi для продажу,
на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi вiднесенi основнi засоби, якi призначенi для передачi
в оренду iншим особам. Оцiнку iнвестицiйної нерухомостi при визнаннi здiйснювати
по її собiвартостi. В собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включати
цiну її придбання i витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням. Основними
критерiями для розподiлу iнвестицiйної нерухомостi i операцiйної нерухомостi в
разi, якщо один i той же об'єкт основних засобiв використовується як iнвестицiйна
i як операцiйна нерухомiсть (при неможливостi розподiлу об'єкта на частини) є
площа об'єкта. Об'єкт визнається iнвестицiйною нерухомiстю, якщо в операцiйну
оренду передано бiльше 50 % його площi.
Якщо об'єкт основного засобу частково використовується для власних цiлей, а
частково для отримання коштiв вiд передачi в оренду, вiн визначається об'єктом
iнвестицiйної нерухомостi в процентному вiдношеннi до площi об'єкту.
Фiнансовi iнвестицiї
До фiнансових iнвестицiй вiдносяться:
"
фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства;
"
фiнансовi iнвестицiї, утримуванi для продажу.
До асоцiйованих пiдприємств вiдносяться тi пiдприємства, в яких Товариство
здiйснює значний вплив, але не контроль, на фiнансову та операцiйну полiтику.
Якщо iнше не очевидне, володiння 20% або бiльше голосiв у вiдношеннi до об'єкта
iнвестування приводить до виникнення значного впливу.
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом дольової участi в
капiталi.
Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi для продажу, облiковуються за справедливою
вартiстю. Змiни в справедливiй вартостi визнаються в Звiтi про фiнансовi
результати (Звiтi про сукупний дохiд).

Фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2015 р. вiдсутнi
Грошовi кошти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських
рахунках. Депозити, з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв, облiковуються у складi
iнших необоротних активiв.
(тис. грн.)
Найменування показника 2015 р.
2014 р.
1
2
3
Залишки грошових коштiв всього (рядок 1165)
142
89
з них: в касi (рядок 1166)
3
4
на поточних рахунках у банку (рядок 1167) 139
в т.ч.: гривнi
139
85

85

Дебiторська заборгованiсть
Дебiторську заборгованiсть Товариство визнає фiнансовим активом, якщо iснує
ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод i може бути достовiрно визначена
її сума.
Показники дебiторської заборгованостi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за
чистою реалiзацiйною вартiстю.
Визначення резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у випадку, коли
отримання суми заборгованостi в повному обсязi бiльше не вважається ймовiрним.
Резерв сумнiвних боргiв визнається в розмiрi абсолютної сумнiвної заборгованостi
при вiднесеннi дебiтора до сумнiвних.
Аналiз простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi представлено
наступним чином:
Найменування показника Всього на кiнець 2015 року
У тому числi по термiнах
виникнення
до 12 мiсяцiв
до 2-х рокiв
понад 2 роки
понад 3 роки
1
2
3
4
5
6
Дебiторська заборгованiсть:
- за продукцiю, товари, роботи, послуги (рядок 1125) 1834 1736 87
11
- з бюджетом (рядок 1135)
128
128
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155)
1236 1214 12
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть:
(тис. грн.)
Найменування показника Всього на кiнець 2014 року
У тому числi по термiнах
виникнення
до 12 мiсяцiв
до 2-х рокiв
понад 2 роки
понад 3 роки
1
2
3
4
5
6
Дебiторська заборгованiсть:
- за продукцiю, товари, роботи, послуги (рядок 1125) 2157 1475 415
- з бюджетом (рядок 1135)
230
230
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155)
641
331
11
Iнша дебiторська заборгованiсть (рядок 1155) на 31.12.2015 року складається з
розрахункiв за претензiями в сумi 58 тис. грн. та iншими дебiторами в сумi 1178
тис. грн.
Протягом 2015 року проводилася активна робота з досудового врегулювання
господарських спорiв з контрагентами шляхом пред'явлення претензiй за неоплаченими
рахунками.
Запаси
Товарнi запаси оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартiстю або чистою
вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це оцiночна продажна цiна в
процесi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних витрат на
здiйснення доробки, а також оцiночних витрат, необхiдних для здiйснення
реалiзацiї.
Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вiдповiдну
частку накладних витрат, що визначаються виходячи з нормальної фактичної
потужностi, за виключенням витрат за позиками.
Запаси визнаються активом, якщо iснує ймовiрнiсть того що пiдприємство отримає в
майбутньому економiчнi виходи, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може
бути достовiрно визначена.
Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначається по собiвартостi
запасiв .
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку по первiснiй вартостi.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi приймаються такi
методи оцiнки їх вибуття:

- середньозваженої собiвартостi - при вiдпуску виробничих запасiв у виробництво i
при реалiзацiї готової продукцiї;
- за цiнами продажу - при реалiзацiї товарiв, що продаються в роздрiбнiй торгiвлi.
Середньозважена собiвартiсть одиницi запасiв розраховується 1 раз на мiсяць.
Не менше нiж один раз в рiк проводиться iнвентаризацiя запасiв.
Для уцiнки товарно-матерiальних цiнностей, котрi втратили свою первiсну якiсть,
призначити комiсiю по цехам згiдно наказу. Акти затверджуються директором, або
головним механiком, його заступником.
Виробничi запаси
(тис. грн.)
Найменування показника 2015 р.
2014р.
1
2
3
Матерiальнi запаси всього (рядок 1100), 19431 14398
з них: сировина i матерiали
13597 9741
паливо, iншi матерiальнi запаси, товари
1491 1287
готова продукцiя
3720 2837
Незавершене виробництво 623
533
Запаси оцiненi за собiвартiстю, що є найменшою оцiнкою у порiвняннi до оцiнки за
чистою вартiстю реалiзацiї. Станом на 31 грудня 2015 року знецiнення запасiв не
вiдбувалось.
Запаси в заставi не перебувають.
Власний капiтал
Власний капiтал станом на 31.12.2015 р. складає 23478 тис. грн. До складу власного
капiталу входить статутний капiтал у сумi 782 тис. грн., капiтал у до оцiнках в
сумi 5171 тис. грн., резервний капiтал у сумi 342 тис. грн., нерозподiлений
прибуток у сумi 17183 тис. грн.
Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2015 р. складається з дооцiнки необоротних
активiв, яка проведена Товариством у вiдповiдностi з законодавством України у
1996 р. та дооцiнки, яка проведена незалежними експертами на початок 2011 р. Сума
додаткового капiталу списується на нерозподiлений прибуток по мiрi вибуття
необоротних активiв.
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2015 р. становить 782300,00 грн.
Статутний капiтал сплачений повнiстю.
Статутний капiтал Товариства розподiлений на 782300 штук простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 1,0 грн. кожна.
Станом на 31.12.2015 року викупленi власнi акцiї товариства вiдсутнi.
За пiдсумками 2014 року запропонованi до затвердження в 2015 роцi на рiчних зборах
акцiонерiв дивiденди у розрахунку 0,12783 грн. на акцiю.
Нерозподiлений прибуток збiльшено у 2015 роцi на величину чистого прибутку 6312
тис.грн., зменшеного суму нарахованих дивiдендiв в сумi 100 тис. грн.
Процентнi кредити та позики
Кредити та позики Товариством залучались за рiзними ставками кредитування. Їх
погашення вiдбувається у вiдповiдностi до умов кредитних договорiв.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Поточнi зобов'язання ПАТ "Янтар" представленi наступним чином:
- короткостроковi кредити банкiв - 570 тис. грн.;
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 296 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом - 1327 тис. грн.;
зi страхування - 153 тис. грн.;
з оплати працi - 401 тис. грн.;
з одержаних авансiв - 458 тис. грн.;
з учасниками 30 тис. грн.
- iншi поточнi зобов'язання - 104 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання в сумi 104 тис. грн. це заборгованiсть за виконавчими
документами судових органiв.
Прострочена кредиторська заборгованiсть перед бюджетом та по соцiальному
страхуванню на дату балансу вiдсутня. Заробiтна плата виплачувалась своєчасно та в
повному обсязi. Заборгованiсть за позиками та вiдсотками - вiдсутнi.
Непередбаченi активи та непередбаченi зобов'язання
Непередбаченi зобов'язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються, крiм випадкiв,
коли є вiрогiднiсть того, що для розрахунку за зобов'язаннями необхiдне вибуття
економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою достовiрнiстю.
Iнформацiя про цi зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв,
якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.
Забезпечення

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як
зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Короткостроковi
виплати персоналу, забезпечення вiдпусток - товариство визнає як витрати пiд час
їх планування.
Станом на 31.12.2015 року поточнi забезпечення вiдпусток не нараховувались.
Визнання доходiв та витрат
Дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi
операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може
бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть,
iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження
i значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товари, переходять до
покупця.
Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним
доходом. Витрати облiковуються по мiрi понесення та вiдображення в Звiтi про
фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у вiдповiдному перiодi.
Структура доходiв:
(тис. грн.)
Показник
Код рядка
2015 р.
2014 р.
1
2
3
4
Доходи вiд продажу:
готової продукцiї власного виробництва, товарiв, послуг
52370 28992
Всього
2000 52370 28992
Склад собiвартостi реалiзацiї:
(тис. грн.)
Собiвартiсть реалiзацiї Код рядка
2015 р.
2014 р.
1
2
3
4
Вартiсть проданої готової продукцiї, товарiв, послуг
37410 22677
Всього
2050 37410 22677
Склад адмiнiстративних витрат:
(тис. грн.)
Адмiнiстративнi витрати Код рядка
2015 р.
2014 р.
1
2
3
4
Амортизацiя основних засобiв
74
73
Амортизацiя нематерiальних активiв
4
4
Витрати матерiалiв
24
18
Електроенергiя, вода, газ та охорона
428
383
Консультацiйнi, юридичнi та аудиторськi послуги
36
23
Витрати на автотранспорт
94
65
Послуги зв'язку
44
39
Ремонт основних засобiв
411
45
Податки i збори
273
193
Заробiтна плата та соцiальнi виплати, пов'язанi з з/п
2834 1916
Страхування майна
15
17
Iншi видовi витрати, в т.ч.:
85
5
службовi вiдрядження
42
39
Iншi услуги стороннiх органiзацiй
114
82
Лiцензування та сертифiкацiя
3
2
Банкiвськi послуги
117
59
Всього адмiнiстративних витрат
2130 4556 2978
Склад витрат на збут:
(тис. грн.)
Витрати за видами Код рядка
2015 р.
2014 р.
1
2
3
4
Амортизацiя основних засобiв
23
19
Витрати матерiалiв
12
12
Витрати на транспорт
915
626
Електроенергiя, вода, газ та охорона
45
44
Оренда основних засобiв
9
6
Послуги стороннiх органiзацiй
6
4
Витрати на сплату митних зборiв i платежiв
9
1
Заробiтна плата та соцiальнi виплати, пов'язанi з з/п
837
589
Iншi видовi витрати, в т.ч.:
253
147
службовi вiдрядження
35
31
представницькi витрати та рекламу
218
116
Ремонт та полiпшення основних засобiв
22
5
Iншi витрати
11
16
Всього витрат на збут
2150 2142 1469
Склад статей iнших доходiв та витрат в розрiзi видiв дiяльностi та склад елементiв
операцiйних витрат, представлений в таблицi:
(тис. грн.)

№ ряд.
Назва показника
Сума за 2014 р., тис. грн.
Сума за 2015 р., тис.
грн.
2120 Iншi операцiйнi доходи 494
1260
2240 Iншi доходи 0
0
2180 Iншi операцiйнi витрати 957
1210
2250 Фiнансовi витрати 293
261
2270 Iншi витрати
96
312
Склад iнших доходiв i витрат пiдприємства за 2015 р. у розрiзi iстотних статей
наведено нижче
(тис. грн.)
Найменування показника 2015 р.
Iншi операцiйнi доходи всього (рядок 2120),
1260
з них:
дохiд вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв (716 рах) 11
дохiд вiд операцiйної оренди активiв (713 рах) 823
дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi (717 рах) 10
дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi(714 рах) 138
дохiд вiд куплi-продажу iноземної валюти(711 рах)
211
715 рах отриманi штрафи, пенi - по рiшенню суду
56
iншi операцiйнi доходи(719 рах)
11
Склад iнших операцiйних витрат:
(тис.грн.)
Найменування показника 2015 р.
Iншi операцiйнi витрати всього (рядок 2180),
1210
з них:
Втрати вiд нестачi та порчi(947 рах)
3
Вiд операцiйних курсових рiзниць(945 рах) 362
Списання боргiв(944 рах)
551
Витрати при купiвлi валюти(942 рах) 219
Витрати на лiкарнянi за рахунок пiдприємства бiльше 5 днiв
55,0
Iншi витрати (949 рах)
Витрати на медикаменти 2,0
ПДВ на негосподарськi витрати 18,0
Склад фiнансових витрат:
(тис. грн.)
Найменування показника 2015 р.
Фiнансовi витрати всього (рядок 2250),
293
з них: витрати на сплату вiдсоткiв за користування довгостроковим кредитом
261
Склад iнших витрат:
(тис. грн.)
Найменування показника 2015 р.
Iншi витрати всього (рядок 2270), (977 рах)
312
з них: благодiйна допомога
101
Виплати працiвникам до визначних дат та свят
184
Витрати на участь в асоцiацiї українських виробникiв ЛФП
11
Представницькi витрати 15
Склад елементiв операцiйних витрат:
(тис. грн.)
Найменування показника За 2014 р. За 2015 р.
Матерiальнi затрати
21042 33014
Витрати на оплату працi 3546 5222
Вiдрахування на соцiальнi заходи
1275 1774
Амортизацiя 523
484
Iншi операцiйнi витрати
1842 3066
Разом 28228 43560
Виходячи з даних таблицi виробництво ПАТ "Янтар" є трудомiстким та
матерiаломiстким. Матерiальнi витрати займають 75,8 % всiх операцiйних витрат.
Збiльшення операцiйних витрат у 2015 р. порiвняно з 2014 р. на 15332 тис. грн.
пов'язано зi складною економiчною ситуацiєю в Українi, зниженням курсу
нацiональної валюти, та вiдповiдно збiльшенням собiвартостi придбаної iмпортованої
сировини.
Структура фiнансових доходiв:
(тис. грн.)
Фiнансовi доходи Код рядка
2015 р.
2014 р.
1
2
3
4
Вiдсотки
4
2
Фiнансовi доходи, всього
2220 4
2
Склад фiнансових витрат:
(тис. грн.)

Фiнансовi витрати Код рядка
1
2
3
4
Вiдсотки по кредиту
Фiнансовi витрати, всього

2015 р.

2014 р.

(261) (293)
2250 (261) (293)

Податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань за всiма
тимчасовими рiзницями на дату балансу мiж податковими базами активiв i зобов'язань
i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансового облiку.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх оподаткованих тимчасових
рiзниць. Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх неоподаткованих
тимчасових рiзниць та перенесення на подальшi перiоди невикористаних податкових
збиткiв тiєю мiрою, якою є ймовiрним майбутнiй оподаткований прибуток, щодо якого
можна використати неоподаткованi тимчасовi рiзницi та невикористанi податковi
збитки.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку,
застосування яких очiкується у перiодi реалiзацiї активу або врегулювання
зобов'язання, 'рунтуючись на ставках податку та податкових законах, що набули
чинностi або були затвердженi на дату балансу.
Вiдповiдно до законодавства України, у звiтному перiодi ставка з податку на
прибуток становила 18%. Основнi компоненти витрат з податку на прибуток:
(тис. грн.)
Показник
Код рядка
2015 р.
2014 р.
1
2
3
4
Податок на прибуток
Поточнi витрати з податку на прибуток
(1451)
(293)
Всього
2300 (1451)
(293)
Пояснення взаємозв'язку мiж податковими витратами (доходами) та облiковим
прибутком (збитком):
(тис. грн.)
Показник
2015 р.
2014 р.
1
2
3
Прибуток (збиток) до оподаткування 8352 1629
Податкова ставка 18
18
Податок на прибуток згiдно з дiючою ставкою
1503 293
Витрати та доходи, якi не пiдлягають вирахуванню при визначеннi оподатковуваного
прибутку
Всього
1503 293
Пенсiйнi зобов'язання
Товариство не має недержавної пенсiйної програми.
Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв сформовано прямим методом шляхом розкриття iнформацiї
про основнi види валових грошових надходжень i виплат.
Iнформацiя за сегментами
Основним i прiоритетним видом дiяльностi Товариства є виробництво фарб, лакiв i
подiбної продукцiї, друкарської фарби та мастик. Доходи, отриманi за цим
сегментом, становлять 97,6% вiд загальної суми отриманих доходiв. Тобто всi
фiнансовi результати формуються за одним операцiйним сегментом. Iншi доходи
формуються за рахунок здачi в оренду необоротних активiв. Цi доходи є несуттєвими
для Товариства, i розкриття iнформацiї за цим сегментом не є доречним.
ПАТ "Янтар" здiйснює свою дiяльнiсть у межах звiтного географiчного збутового
сегменту за розташуванням основних ринкiв збуту та покупцiв продукцiї (товарiв).
Основою для видiлення географiчного сегменту є iнформацiя, яка розкриває частину
дiяльностi пiдприємства у певних господарсько економiчних умовах шляхом подання
встановленого перелiку показникiв бухгалтерської (фiнансової) звiтностi.
Оскiльки Товариство виробляє однотипну продукцiю, деталiзацiя за видами виробленої
продукцiї не здiйснюється.
Географiчнi сегменти представляють формування виручки Товариства вiд продажу
продукцiї власного виробництва, робiт та послуг на територiї України та за
кордоном:
(тис. грн.)
Регiон
2015 р.
2014 р.
1
2
3
Регiони України
50550 27666
Регiони за кордоном в т.ч.
3080 1820
Молдова
1185 579
Грузiя
1369 1241
Росiя 526
Всього
53630 29486

Визначення географiчного збутового допомiжного сегмента на основi критерiю доходу
вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг):
тис. грн.
N запису
Господарський сегмент
Дохiд сегмента вiд операцiй з зовнiшнiми
покупцями
Дохiд сегмента вiд операцiй з iншими сегментами
Сукупний дохiд
сегмента (гр. 3 + гр. 4)
Порiвняння з критерiєм* Визнання звiтним сегментом
Крите-рiй,%
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Україна
50550
50550 Вiдповiдає Так
94,3
2
Експорт
3080
3080 Не вiдповiдає
нi
5,7
3
53633
53633
100,0
* критерiй р.3 гр.3*10% =
5363
Всi виробничi потужностi Компанiї знаходяться в м. Коростень. Тому доходи та
активи за виробничим сегментом вiдносяться в основному до одного географiчного
регiону - м. Коростень (Україна).
Пов'язанi особи
Протягом 2015 року Товариство здiйснювало наступнi операцiї з пов'язаними особами:
- укладення лiцензiйної угоди вiд 28.12.2012 року з заступником голови правлiння
на право користування торговою маркою "SUPRA", "Барвiя" на суму 162,4 тис.грн.;
- заключення договору на технiчне та iнформацiйне обслуговування, придбання
комп'ютерних програм з комерцiйним директором Товариства на суму 101,6тис.грн.
Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi потребують коригування фiнансової звiтностi чи розкриття iнформацiї,
вiдсутнi.
Юридичнi та iншi питання
Судовi позови до Товариства вiд iнших осiб з ризиками суттєвих вiдтокiв
економiчних вигод вiдсутнi.
Голова правлiння
Анатолiй Петрович
ПАТ "Янтар"
Головний бухгалтер
Галина Сергiївна

д/в
д/в
д/в

Сергiєнко

Янц

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

Приватне підприємство аудиторська фірма
"Аудит-Ольга"

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

10020, м. Житомир, проспект Миру 19, кв. 374

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

20425581

0482
26.01.2001
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Публічного акцінерного товариства "Коростенський завод "Янтар"
за 2015 рік

Загальним зборам акціонерів ПАТ "Янтар",
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Звіт щодо фінансової звітності
Основні відомості про емітента
Найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Коростенський завод "Янтар"
Код ЄДРПОУ 02969797
Юридична адреса та місцезнаходження 11503, Житомирська обл., м. Коростень вул.
Житомирська, буд. 2
Банківські реквізити
Р/р 26002300451002 в Житомирському обласному управлінні АТ
"Ощадбанк" м. Коростень, МФО 311647.
Відомості про державну реєстрацію підприємства Свідоцтво про державну реєстрацію
юридичної особи серія АОО № 804596 видане Виконавчим комітетом Коростенської
мiської ради Житомирської областi. Дата проведення державної реєстрації 25.03.2011
р. Зміна найменування юридичної особи.
Основні види діяльності 20.30 - виробництво фарб, лаків і подібної продукції,
друкарської фарби та мастик;
20.14 - Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;
47.19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.
Інформація про одержані ліцензії (дозволи)
Ліцензія Державної служби України з
контролю за наркотиками, серія АЕ, № 293225. Строк дії ліцензії з 18.09.2014 р. по
18.09.2019 р.
Статут ПАТ "Янтар"
затверджено (у новiй редакцiї) загальними зборами
акцiонерiв ЗАТ "Коростенський завод "Янтар", протокол № 20/2011 від 22 березня
2011 року, зареєстровано Виконавчим комітетом Коростенської мiської ради
Житомирської областi 25 березня 2011 року року, реєстраційний №13061050011000124.
Аудитори незалежної аудиторської фірми ППАФ "Аудит-Ольга" провели аудиторську
перевірку фінансової звітності ПАТ "Янтар" за 2015 рік.
Аудит було проведено у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі
Міжнародних стандартів аудиту - МСА).
Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог Міжнародних стандартів
аудиту, зокрема МСА 700, МСА 705, МСА 706 та інших Міжнародних стандартів аудиту,
що стосуються підготовки аудиторського висновку.
Фінансова звітність за МСФЗ, що перевірялася, додається до цього аудиторського
висновку та включає:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний
дохід) за 2015 р.;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.;

- Звіт про зміни у власному капіталі за 2015 р.;
-Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші
пояснення за 2015 р.
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2015 року
є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ. Концептуальна основа є
концептуальною основою загального призначення та, водночас, концептуальною основою
достовірного подання.
Станом на 31.12.2015 р. Товариством здійснено трансформацію фінансової звітності,
складеної за національними П(С)БО у фінансову звітність за МСФЗ. Були обрані
облікові політики відповідно до МСФЗ, було зроблено визнання та оцінка необоротних
активів, запасів, дебіторської заборгованості, зобов'язань, податкових активів,
доходу відповідно до МСФЗ.
Примітки до фінансової звітності розкривають основні положення облікової політики
відповідно до МСФЗ. В примітках розкрита інформація, представлення якої не
передбачено чинними формами фінансової звітності, щодо основних засобів,
фінансових активів та зобов'язань, грошових коштів та їх еквівалентів, запасів,
торгівельної та іншої дебіторської заборгованості, торгівельної та іншої
кредиторської заборгованості, доходів та витрат, умовних зобов'язань, ризиків
фінансових інструментів, політики та процесів управління капіталом станом на
31.12.2015.
Фінансова звітність надана у тисячах гривень.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності.
Управлінський персонал ПАТ "Янтар" також несе відповідальність за такий внутрішній
контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилок.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить
від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом
господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової
звітності.
Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та діючих
нормативно-правових актів України. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас
дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і
здійснювати аудиторську перевірку з метою отримання обґрунтованої впевненості в
тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає вибіркову
перевірку на відповідність даних первинних документів даним синтетичного та
аналітичного обліку, тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття
інформації у фінансових звітах, оцінку відповідності застосованих керівництвом ПАТ
"Янтар" принципів бухгалтерського обліку вимогам Міжнародних стандартів фінансової
звітності.
Ми не несемо відповідальності за виконання аудиторських процедур або за запити
щодо фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду з дати
аудиторського висновку до дати опублікування фінансових звітів відповідальність за
інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе
керівництво ПАТ "Янтар" (МСА 560).
В ході проведення аудиторської перевірки розраховується рівень суттєвості
викривлень. При висловленні думки щодо відповідності фінансової звітності вимогам
МСФЗ враховуються лише суттєві викривлення.
В ході аудиторської перевірки використовувались дані головної книги, оборотносальдового балансу, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів
інвентаризації, статутні документи та інші джерела фінансової інформації.
Стан бухгалтерського обліку та звітності
Бухгалтерський облік здійснюється внутрішньою бухгалтерською службою Товариства на
чолі з головним бухгалтером.
Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи ,
які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Бухгалтерський облік ведеться за національними стандартами (положеннями)
бухгалтерського обліку (П(С)БО). Фінансова звітність за Міжнародними стандартами
складається шляхом трансформації фінансової звітності, складеної за національними
П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ.
Положення про облікову політику ПАТ "Янтар" у відповідності за Міжнародними
стандартами фінансової звітності, затверджено наказом № 2 від 03.01.12 року.
Документообіг підприємства регулюється відповідними організаційно-розпорядчими
документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень.
Інвентаризація активів та зобов'язань проводиться відповідно до вимог ЗУ "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про
інвентаризацію активів та зобов'язань затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 02.09.2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30
жовтня 2014 р. за № 1365/26142. (із змінами).
Податковий облік ведеться згідно з вимогами Податкового кодексу України.
Активи та зобов'язання
Визнання, класифікацію та оцінку нематеріальних активів проведено відповідно до
вимог МСБО 38 "Нематеріальні активі".
Нематеріальні активи визнаються якщо є ймовірність того, що майбутні економічні
вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до суб'єкта господарювання та
якщо собівартість активу можна достовірно оцінити.
Амортизація нематеріальних активів нараховується з використанням прямолінійного
методу.
Вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2015 р. складає:
- первісна вартість - 72 тис. грн.;
- нарахований знос - 45 тис. грн.;
- залишкова (балансова) вартість - 27 тис. грн.
Визнання, класифікацію та оцінку основних засобів проведено відповідно до вимог
МСБО 16 "Основні засоби".
Відповідно до МСБО 16 "Основні засоби" основні засоби класифікуються за характером
і способом використання в діяльності Товариства.
Амортизація основних засобів нараховується з використанням прямолінійного методу.
Ліквідаційна вартість та строк корисної експлуатації основних засобів на кінець
фінансового року не переглядались.
Облік основних засобів ведеться відповідно до встановленого плану рахунків
бухгалтерського обліку, за видами основних засобів, за місцями знаходження
об'єктів.
Підприємство використовує власні основні засоби. Аналітичний облік основних
засобів ведеться в обігово-сальдових відомостях. Дані аналітичного обліку
відповідають даним синтетичного обліку.
Інвентаризація основних засобів проведена відповідно до наказу №77 від 29.09.2015
р. В ході інвентаризації надлишків та нестач основних засобів не виявлено.
Вартість основних засобів станом на 31.12.2015 р. складає:
- первісна вартість - 18204 тис. грн.;
- нарахований знос - 14185 тис. грн.;
- залишкова (балансова) вартість - 4019 тис. грн.
Визнання та оцінку запасів проведено відповідно до МСБО 2 "Запаси".
На дату придбання собівартість запасів включає всі витрати на придбання та інші
витрати понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та
приведення їх у теперішній стан.
В процесі використання або вибуття собівартість запасів визначається за формулою
оот. На дату балансу запаси оцінюються за меншою з таких двох величин:
собівартості або чистої вартості реалізації.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнається їх найменування. Аналітичний
облік наявності і руху запасів ведеться в обігово-сальдових відомостях за кожним
найменуванням ТМЦ окремо та в розрізі матеріально-відповідальних осіб.
Інвентаризація запасів проведена відповідно до наказу № 77 від 29.09.2015 р.
Підведення підсумків інвентарізації запасів оформлено протоколом засідання
центральної інвентаризаційної комісії ПАТ "Янтар" від 16.12.2015 р. Інвентаризація
проведено в повному обсязі та оформлена відповідними документами.
В ході інвентаризації надлишків та нестач запасів не виявлено.
Станом на 31.12.2015 р. запаси складають 19431 тис. грн., в тому числі:
виробничі запаси - 13944 тис. грн.;
незавершене виробництво - 623 тис. грн.;
готова продукція - 3720 тис. грн.;
товари - 1144 тис. грн.

Визнання та оцінку фінансових активів та зобов'язань проведено відповідно до МСФЗ
9 "Ф////інансові інструменти", МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСБО 39
"Фінансові інструменти: визнання та оцінка".
Фінансові активи підприємства станом на 31.12.2015 р. складають:
- грошові кошти - 142 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - 1834 тис.
грн.
Станом на 31.12.2015 інша поточна дебіторська заборгованість складає 1364 тис.
грн., в тому числі:
- з бюджетом - 128 тис. грн.;
- інша дебіторська заборгованість - 1236 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 р. загальні активи підприємства складають 26817 тис. грн.
Станом на 01.01.2015 р. загальні активи підприємства складали 21135 тис. грн.
Загальні активи збільшилися на 5682 тис. грн. Зміни у складі активів відбулися за
рахунок збільшення: запасів на суму 5033 тис. грн., необоротних активів за
залишковою вартістю на суму 426 тис. грн., дебіторської заборгованості на суму 170
тис. грн. та грошових коштів на 53 тис. грн.
Фінансові зобов'язання станом на 31.12.2015 року становлять:
- короткострокові кредити банків - 570 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість по торговім операціям - 296 тис. грн.
Підприємство припиняє визнання фінансового зобов'язання в той момент, коли
припиняються або анулюються його обов'язки за відповідним договором або
закінчується термін їх дії.
Підприємство має наступні поточні зобов'язання станом на 31.12.2015 р.:
- за розрахунками з бюджетом - 1327 тис. грн.
- за розрахунками зі страхування - 153 тис. грн.
- за розрахунками з оплати праці - 401 тис. грн.
- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 458 тис. грн.
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 30 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання - 104 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 р. поточні зобов'язання становлять - 3339 тис. грн.
Станом на 01.01.2015 р. поточні зобов'язання складали - 3869 тис. грн.
Зміни у складі зобов'язань відбулися в основному за рахунок збільшення:
кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму 1153 тис. грн.,
розрахунків з оплати праці і зі страхуванням на суму 303 тис. грн. та зменшення:
короткострокових кредитів банку на суму 1446 тис. грн. та кредиторської
заборгованості за товари, роботи, послуги на суму 652 тис. грн.
Інвентаризація активів та зобов'язань проведена відповідно до наказу №77 від
29.09.2015 р.
Власний капітал
Власний капітал станом на 31.12.2015 р. складає 23478 тис. грн. До складу власного
капіталу входить статутний капітал у сумі 782 тис. грн., капітал у до оцінках в
сумі 5171 тис. грн., резервний капітал у сумі 342 тис. грн., нерозподілений
прибуток у сумі 17183 тис. грн.
Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2015 р. становить 782300,00 грн.
Статутний капітал сплачений повністю. Облік статутного капіталу ведеться на
рахунку 40 "Статутний капітал".
Статутний капітал Товариства розподілений на 782300 штук простих іменних
акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна.
Відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених Рішенням ДКЦПФР №485 від
17.11.2004 р. та рішення ДКЦПФР № 688 від 01.12.2005 р. було розраховано вартість
чистих активів.
Розрахункова вартість чистих активів ПАТ "Янтар" станом на 31.12.2015 р. складає
23478 тис. грн. Статутний фонд Товариства станом на 31.12.2015 р. складає 782 тис.
грн. Неоплачений та вилучений капітал на кінець звітного року відсутні.
Скоригований статутний капітал складає 782 тис. грн.
Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу.
Статутний капітал Товариства не потребує коригувань, зазначених у п.3 ст.155
Цивільного кодексу України.
Доходи і витрати
Доходи і витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг
відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і
визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату
балансу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
Доходи визнаються підприємством в той момент, коли існує висока ймовірність того,
що економічні вигоди від операцій будуть отримані і сума доходу може бути
достовірно визначена. Такий же принцип застосовується до витрат підприємства.

За 2015 рік Товариством отримано доходів у сумі 53654 тис. грн.
Доходи від основної діяльності складають 52370 тис. грн., інші операційні доходи
складають 1260 тис. грн., інші фінансові доходи - 4 тис. грн., інші доходи - 20
тис. грн.
За 2015 рік витрати Товариства становлять 45891 тис. грн.
Основними складовими витрат є витрати: щодо оплати послуг та придбання матеріалів,
для ведення основної діяльності в сумі 33014 тис. грн., на оплату праці в сумі
5222 тис. грн., відрахування на соціальні заходи в сумі 1774 тис. грн.,
амортизація основних засобів та нематеріальних активів у сумі 484 тис. грн., інші
операційні витрати в сумі 4824 тис. грн., фінансові витрати в сумі 261 тис. грн.,
інші витрати в сумі 312 тис. грн.
Показники фінансового стану підприємства
Для оцінки фінансового стану ПАТ "Янтар" на основі даних фінансової звітності за
2015 рік, розраховано показники фінансового стану підприємства:
Коефіцієнт абсолютної ліквідності К1 = 0,043 (за минулий період К1 = 0,023).
Нормальне позитивне значення К1=0,25..0,5 з тенденцією до збільшення. Значення
коефіцієнта свідчить про недостатню кількість абсолютно ліквідних активів.
Коефіцієнт загальної ліквідності К2 = 6,819 (за минулий період К2 = 4,527).
Нормальне позитивне значення К2=1,0..2,0 з тенденцією до збільшення. Значення
коефіцієнта свідчить про достатню забезпеченість підприємства оборотними активами
для розрахунку за поточними зобов'язаннями.
Коефіцієнт фінансової стійкості К3 = 0,875 (за минулий період К3 = 0,816).
Нормальне позитивне значення К3>0,5. Підприємство має фінансову стійкість.
Коефіцієнт структури капіталу К4 = 0,142 (за минулий період К4 = 0,224). Нормальне
позитивне значення К4=0,5..1,0, К4<1 з тенденцією до зменшення. Підприємство не
залежить від залучених коштів.
Ми вважаємо, що докази, отримані в результаті проведеної нами аудиторської
перевірки, є достатні та прийнятні для висловлення нашої умовно-позитивної думки
стосовно фінансової звітності ПАТ "Янтар" за 2015 рік.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Застосовувана підприємством концептуальна основа ведення бухгалтерського обліку
відрізняється від застосовуваної концептуальної основи складання фінансової
звітності загального призначення.
Період аудиторської перевірки відрізнявся від строків проведення інвентаризації,
тобто аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням річної інвентаризації,
оскільки аудит проводився після дати її проведення. При цьому аудиторами
застосовано альтернативні процедури для отримання достатніх та відповідних
аудиторських доказів щодо наявності та стану активів та зобов'язань товариства.
Зазначені обставини мають обмежений вплив на фінансову звітність та не призводять
до викривлення відображеного у звітах загального фінансового стану товариства.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу факторів, про які йдеться у параграфі
"Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах, інформацію про фінансовий стан Публічного
акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" станом на 31.12.2015 р., його
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену
дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного
законодавства України щодо подання фінансової звітності.
Відомості про аудиторську фірму та підстави перевірки
Повна назва Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Ольга"
Код ЄДРПОУ 20425581
Місцезнаходження 10020, м. Житомир, проспект Миру 19, кв. 374
Реєстраційні дані Зареєстровано Виконавчим комітетом Житомирської міської ради 10
листопада 1994 р., свідоцтво про реєстрацію - серія А00 №133001
Відомості про Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які
одноособово надають аудиторські послуги Свідоцтво №0482, видане відповідно до
рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. №98. Рішенням Аудиторської
палати України від 24.09.2015 р. №35/3 термін дії свідоцтва продовжено до
24.09.2020 р.
Відомості про Свідоцтво про відповідність системи контролю якості
Свідоцтво
№0184, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 24.11.2011
року №243/3
Відомості про аудитора: ПІБ, номер, серія та дата видачі сертифіката аудитора
Аудитор Мархай Тетяна Анатоліївна
сертифікат аудитора № 004587, рішенням Аудиторської палати України від 26.02.2015
р. №308/2 термін дії сертифікату продовжено до 30.03.2020 р.
Аудитор - Коломійчук Віра Миколаївна

Сертифікат аудитора - №001405, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати
України від 20.09.1994 р. №19. Рішенням Аудиторської палати України від 19.07.2013
№274 термін дії сертифікату продовжено до 20.09.2018 р.
Контактний телефон
(097) 250-54-29
Керівник
Коломійчук Віра Миколаївна
Підставою для проведення аудиторської перевірки є ЗУ "Про цінні папери та фондовий
ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-ІV, ЗУ "Про аудиторську діяльність" від 22
квітня 1993 № 3126-ХІІ (із змінами) та Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР №2826 від 03 грудня 2013
року (із змінами).
Договір на проведення аудиторської перевірки №7 від 11 лютого 2016 року.
Аудит розпочато - 11 лютого 2016 року. Аудит закінчено - 29 лютого 2016 року.
Перевірка фінансової звітності проведена з дозволу Голови правління ПАТ "Янтар"
Сергієнка А. П. та в присутності головного бухгалтера Янц Г. С.
Аудитор ППАФ "Алгоритм"
(сертифікат аудитора № 004587
чинний до 20 березня 2020 р)
Директор ПП АФ "Аудит-Ольга"
(Аудитор, сертифікат аудитора №001405
чинний до 20 вересня 2018 року)

Мархай Т.А.

В.М. Коломійчук

29.02.2016 року.
Аудиторський висновок складено у 2-х примірниках, з яких 1 примірник видано:
Голові правління
Сергієнку А. П.
ПАТ "Янтар"
Головному бухгалтеру
Янц Г. С.
Другий примірник аудиторського висновку знаходиться у справах аудиторської фірми.

