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

Бейреш Л.Л.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

20.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський завод "Електродвигун"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
04676533
4. Місцезнаходження
Закарпатська , Ужгородський, 88000, Ужгород, Краснодонцiв, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
0312660802 0312660214
6. Електронна поштова адреса
info@uzed.com.ua

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

25.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України" №77
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

27.04.2016
(дата)

www.uzed.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2016
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

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

1 г) Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
1 д) У статутному фондi емiтента немає державної частки,емiтент не має
стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, в зв*язку з чим
послугами рейтингового агентства не користувалися.
1 є) Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв не
передбачено розкриття "iнформацiї про органи управлiння емiтента"
акцiонерними товариствами.
7) Товариство протягом звiтного перiоду дивiденди не нараховувало i не
виплачувало.
9 б) Товариство облiгацiї не випускало.
9 в) Iншi цiннi папери товариство не випускало.
9 г) Товариство власнi акцiї не викуповувало протягом звiтного перiоду.
9 г) Похiднi цiннi папери товариством не випускалися.
11г) Iнформацiя не подається, так як товариство не вiдноситься до пiдприємств,
якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розпридiлення електроенергiї, води i газу за
класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi.

12) Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних
паперiв не виникала, так як товариство борговi цiннi папери
не випускало.
29) Звiт про стан об*єкта нерухомостi не подається.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський завод "Електродвигун"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО 385391
3. Дата проведення державної реєстрації
18.03.1994
4. Територія (область)
Закарпатська
5. Статутний капітал (грн)
254268.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
110
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.11 Виробництво електродвигунiв,генераторiв i трансформаторiв
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Згiдно Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Ужгородський завод"Електродвигун"
органами управлiння є: - Загальнi збори акцiонерiв Товариства (Загальнi збори); - Наглядова рада
Товариства (Наглядова рада); - Виконавчий орган - Директор; - Ревiзiйна комiсiя Товариства
(Ревiзiйна комiсiя). Органи Товариства дiють в межах своїх повноважень та компетенцiї, що
визначаються Статутом Товариства. Утворення та вiдкликання (змiна) органiв Товариства
здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства шляхом внесення змiн до його
Статуту.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України"
2) МФО банку
312226
3) поточний рахунок
26007001057765
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у

іноземній валюті
ПАТ"ДЕржавний експортно-iмпортний банк України"
5) МФО банку
312226
6) поточний рахунок
26007001057765
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

Розмiщення вiдходiв

УО51

Держуправлiння
охорони
навколишнього
27.08.2013
Необмежена
природного
середовища в
Закарпатськiй областi

Пiдприємство ВАТ"УЗЕД" в процесi виробничої дiяльностi
утворює i тимчасово розмiщує вiдходи. Щорiчно
пiдприємство розробляє проект лiмiту на утворення та
розмiщення вiдходiв.
На основi цього проекту управлiння охорони навколишнього
природного середовища в Закарпатськiй
областi видає "Дозвiл i лiмiт на розмiщення вiдходiв №
Опис
У051", затверджений в мiсцевiй держадмiнiстрацiї.
Щоквартально пiдприємство розраховує суму екологiчного
податку, застосовуючи вiдповiднi нормативи згiдно ПКУ, i
подає звiт до органiв податкової служби.
Органи державної податкової служби здiйснюють контроль за
правильнiстю обчислення та своєчаснiстю сплати збору за
утворення та тимчасове розмiщення вiдходiв.

211010000016.01.2012
972

Викиди забруднюючих речовин

Опис

Розмiщення вiдходiв

Держуправлiння
охорони
навколишнього
природного
середовища

Необмежена

Один раз в 5 рокiв пiдприємство переоформлює дозвiл на
викиди забруднюючих речовин. Звiти подаються до
державної податкової служби згiдно КПУ.

2197

Департамент
04.02.2013 екологiчної безпеки Необмежена
та дозвiльної системи

Дозвiл дiйсний з 0.02.2013 р. до 31.12.2013 р.i
переоформлюється кожного року. Вiн визначає перелiк i
Опис
кiлькiсть дозволених для розмiщення вiдходiв, а також мiсця
їх розмiщення.

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки

122.13.21

24.04.2013

Теруправлiння

Необмежена

Держгiрпромнагляду
у Закарпатськiй
областi
Дозвiл дiє з 24.04.2013 р. до 24.04.2018 р. за умови
додержання вимог законодавства з питань охорони працi та
Опис
промислової безпеки. Переоформлюється через кожнi п*ять
рокiв.

Експлуатацiя машин,механiзмiв, устаткування
пiдвищеної небезпеки

121.13.21

Теруправлiння
Держгiрпромнагляду
24.04.2013
Необмежена
у Закарпатськiй
областi

Дозвiл дiє з 24.04.2013 р. до 24.04.2018 р. за умови
додержання вимог законодавства з питань охорони працi та
Опис
промислової безпеки. Переоформлюється через кожнi п*ять
рокiв.

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)

Мiнiстерство машинобудування,
вiйськово-промислового комплексу
та конверсiї України

00013942

03035Україна Київ
Сурiкова, 3

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)

Усього

0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горват Йожеф
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВС 2003728 Управлiння з реєстрацiї громадян Угорської республiки
4) рік народження**
1942
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
53

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради ПАТ "УЗЕД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2014 3 роки
9) Опис
Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу скликає засiдання Наглядової ради та
головує на
них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства та положенням про
Наглядову
раду.
Оплата посадової особи здiйснюється згiдно штатного розкладу. Оплата складає мiсячний оклад в
розмiрi
3000 грн. Додаткових виплат (винагород), в т.ч. в натуральнiй формi, за виконання обов*язкiв не
виплачувалось.
Дана посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
Обiймав посаду голови Наглядової Ради з 30.11.2011р. по 30.04.2014 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пушкаш Марiанна Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 118739 Ужг.МВ УМВС України в Зак..обл.
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Ужгородський завод "Електродвигун" - член Наглядової ради з 30.11.2011 р. по 30.04.2014 р.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов*язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Оплата здiйснюється
згiдно
штатного розкладу. Додаткових виплат (винагород), в тому числi в натуральнiй формi, за
виконання
обов*язкiв не виплачувалось.

Оплата складала в розмiрi мiсячного окладу 2000.00 грн.
Дана посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
Обiймає посаду стоматолога в ТОВ "Матяш i Матяш" (ЄДРПОУ 13590345, за адресою -м.Ужгород,
вул.Краснодонцiв, 1).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Журавлева Людмила Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 348527 25.11.1997 Ужг.МВ УМВС України в Зак.обл.
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Ужгородський завод "Електродвигун" - член Спостережної ради з 2004 р. ПАТ
"Ужгородський завод "Електродвигун", член Наглядової ради з 30.11.2011 р. по 30.04.2014 р
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов*язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Оплата посадової особи здiйснюється згiдно штатного розкладу i посади, яку вона обiймає на
заводi.
Додаткових виплат (винагород), в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов*язкiв не
виплачувалось. Оплата сладала мiсячний оклад в розмiрi 310 (чверть ставки бухгалтера-касира).
Дана посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
Обiймає посаду бухгалтера-касира в ТОВ "Матяш i Матяш"(ЄДРПОУ 13590345) i в ТОВ "ГАЛ
ЛТД (ЄДРПОУ
22078480) за адресою: м.Ужгород,вул.Краснодонцiв, 1.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Годьмаш Марiя Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 348276 Ужг.МВ УМВС Укр.в Зак.обл.
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Незакiнчена вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Ужгородський завод "Електродвигун", помiчник директора з органiзацiйних питань, член
Наглядової (Спостережної) ради ВАТ "УЗЕД" (2010 р.), ПАТ "Ужгородський завод
"Електродвигун" - Голова ревiзiйної комiсiї - з 30.11.2011 р по 30.04.2014 р.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов*язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства - органiзацiя та
проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Оплата посадової особи здiйснюється згiдно штатного розкладу. Додаткових виплат (винагород), в
тому числi
числi в натуральнiй формi, за виконання обов*язкiв не виплачувалось. Оплата складала: мiсячний
оклад в розмiрi
4600.00 грн .
Дана посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
За сумiсництвом обiймає посаду помiчника директора з органiзацiйних питань в ТОВ "Матяш i
Матяш" (ЄДРПОУ 13590345) i
в ТОВ "ГАЛ ЛТД" (ЄДРПОУ 22078480) за адресою: м.Ужгород, вул.Краснодонцiв, 1.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пайдич Валентин Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 719123 Ужг.МВ УМВС України в Зак.обл.
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Вища

6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Ужгородський завод "Електродвигун", головний бухгалтер, член Правлiння Товариства. ПАТ
"Ужгородський завод "Електродвигун" - головний бухгалтер з 01.12.2011 р.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.12.2011 Безстроково
9) Опис
Повноваження та обов*язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю на головного
бухгалтера пiдприємства.
Оплата посадової особи здiйснюється згiдно штатного розкладу Товариства. Додаткових виплат
(винагород), в тому числi
в натуральнiй формi, за виконання обов*язкiв не виплачувалось. Оплата складала мiсячний оклад в
розмiрi 4500.00 грн.
Дана посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
Обiймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Матяш i Матяш" (ЄДРПОУ 13590345) i в ТОВ "ГАЛ
ЛТД" (ЄДРПОУ 22078480),
бухгалтера в ПП "Алт-Уж" (ЄДРПОУ 19110518) за адресою: м.Ужгород, вул.Краснодонцiв, 1.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зварич Вiкторiя Йосипiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВР 115530 Мукачiв.МВ УМВС України в Зак.обл.
4) рік народження**
1987
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Ужгородський завод "Електродвигун", юристконсульт З 30.11.2011р. по 30.04.2014 р. - член
ревiзiйної комiсiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов*язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства. Оплата посадової
особи здiйснюється згiдно штат-

ного розкладу по попереднiй посадi, в розмiрi мiсячного окладу 1220 грн. Додаткових виплат
(винагород), в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов*язкiв ревiзора, не
виплачувалось.
Дана посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
На будь-яких iнших пiдприємствах дана посадова особа не працювала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бейреш Людвик Людвикович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 275145 14.05.1997 Тячiв.РВ УМВС України в Зак.обл
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади, якi обiймала особа: з 01.09.2006 р. - директор з комерцiйних питань ВАТ
"Модуль М"; з 04.01.2010 р. - призначений на посаду заступника Голови Правлiння з комерцiйних
питань ВАТ "Модуль М"; з 01.12.2011 р. по 21.09.2012 р. - комерцiйний директор ПАТ "Модуль
М"; з 16.10.2012 р. по 17.03.2014 р. - директор ТОВ "Вестгазконтроль".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.03.2014 до 31.12.2015 р.
9) Опис
Згiдно Статуту директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, iншi
повноваження та обов*язки передбаченi законом, Статутом Товариства та положенням про
виконавчий орган.
Оплата посадової особи здiйснюється згiдно трудового договору, пiдписаного головою Наглядової
ради в розмiрi 6200.00 грн в мiсяць.
Додаткових виплат (винагород), в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов*язкiв не
виплачувалось.
Дана посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Загальний
стаж роботи з 01.09.1998 р. по 31.12.2014 р. - 16 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пушкаш Михайло Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 744741 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Матяш i Матяш" - начальник адмiн.-госп.вiддiлу - 03.09.2007 р.-30.09.2009 р.; директор - з
29.03.2011 р
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов*язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства. Участь в проведеннi
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства: виконання планiв, iнвестицiйних
програм, дотримання рiвня цiн, за якими закуповуються товари, роботи, послуги, сировина,
комплектуючi вироби, а також реалiзується готова продукцiя, тощо. Iнформацiя про результати
перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi на Загальних зборах акцiонерiв.
Додаткових виплат (винагород), в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов*язкiв не
виплачувалось.
Дана посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
Працює за сумiсництвом:
ТОВ "ГАЛ ЛТД" ( 22078480) - директор з 29.03.2011р.(Адреса: м.Ужгород,вул.Краснодонцiв, 1).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Паспортні дані фізичної
Прізвище, ім'я, по
особи (серія, номер, дата
батькові посадової особи
видачі, орган, який видав)*
або повне найменування
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Головний
бухгалтер

Пайдич Валентин
Валентинович

ВО 719123 06.09.2000 Ужг.МВ
УМВС України в Зак.обл.

525

0.00206500000

525

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Горват Йожеф

ВС 2003728 03.10.2011
Управл. з реєстрацiї громадян

0

0.00000000000

0

0

0

0

член
Наглядової
ради

Пушкаш Марiанна
Iванiвна

ВО 118739 17.06.1996 Ужг.МВ
УМВС Укр.в Зак.обл.

21196137

83.36140000000

21196137

0

0

0

член
Наглядової
ради

Журавлева Людмила
Анатолiївна

ВО 348527 25.11.1997 Ужг.МВ
УМВС Укр.в Зак. обл.

525

0.02065000000

525

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Годьмаш Марiя Василiвна

ВО 348278 20.11.1997 Ужг.МВ
УМВС України в Зак.обл.

0

0.00000000000

0

0

0

0

член
Ревiзiйної
комiсiї

ВР 115530 01.10.2003
Зварич Вiкторiя Йосипiвна Мукачiв.МВ УМВС України в
Зак.обл.

0

0

0

0

0

0

Директор

Бейреш Людвик
Людвикович

ВО 275145 Тячiвським РВ
УМВС України в Зкарпатськiй
обл.

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Пушкаш Михайло
Iванович

ВО 744741 Ужгородським МВ
УМВС України в
Закарпатськiй обл.

0

0

0

0

0

0

21198762

83.37160000000

21198762

83.37160000000

0

0

Усього

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

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

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

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

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

Пушкаш Марiанна
Iванiвна

ВО 118739 17.06.1996 Ужг.МВ УМВС
України в Зак.обл.

21196137

83.36140000000

21196137

0

0

0

21196137

83.36140000000

21196137

0

0

0

Найменування
юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Усього

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

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

Кількість за видами акцій

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

Опис

чергові

позачергові

X
30.04.2015
100
1. Про обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту роботи
загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу за 2014 рiк.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
5. Про затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ "Ужгородський завод "Електродвигун" за 2014
рiк.
6. Про розподiл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2014 р.
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного запропонував голова зборiв Горват Йожеф, згiдно
з рiшеннями Наглядової ради Товариства та пропозицiями акцiонерiв, що надiйшли.
Всi питання, що розглядалися на загальних зборах були прийнятi.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи промислово-iнвестицiйний банк"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

00039002

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Київський м.Київ пров.Шевченка, 12

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 286518
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2013

Міжміський код та телефон

0443646591

Факс

0443646591

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

Найменування : Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний
комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк (ПАТ"Промiнвестбанк").
Мiсцезнаходження: 01001 м.Київ-1,пров.Шевченка,12.
ЄДРПОУ: 00039002
Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому
ринку депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi
зберiгача цiнних паперiв - серiя АЕ № 286518 вiд 24.09.2013 р. видана
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, строк дiї
лiцензiї з 12.10.2013 р. необмежений.
Телефон 044 364-65-91.
Спецiалiзований структурний пiдроздiл зберiгача: сектор
"Спецiалiзований структурний пiдроздiл зберiгача ПАТ
"Промiнвестбанк" в м.Ужгород", адреса якого 88000 м.Ужгород,
вул.Крилова, 10; тел. 0312 66-91-67.

Повне найменування юридичної особи або Аудиторська фiрма "АУДИТ"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

20432138

Місцезнаходження

89600 Україна Закарпатська Мукачiвський м.Мукачево пл.Миру, 19/1

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0037
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

/03131/5-41-16

Факс

/03131/4-49-91

Вид діяльності

Аудитор (Аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Приватне пiдприємство "АУДИТ". Реєстрацiйне свiдоцтво суб*єкта
аудиторської дiяльностi №0037 видане рiшенням Аудиторської Палати
України № 98 вiд 26 сiчня 2001 р.; з наступним продовженням строком

дiї до 04.11.2015 р.
Сертифiкат серiї А №000201 вiд 17.02.1994 р.,термiн дiї до 17.02.2018 р.
Рiшення АПУ 264\2 вiд 31.01.2013 р. Свiдоцтво Аудиторської палати
України про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0515 вiд
24.12.2014 р., видане рiшенням АПУ № 304/4.
Договiр № 10 вiд 23.03.2015 р.на виконання аудиторських послуг для
ПАТ "Ужгородський завод "Електродвигун".
Повне найменування юридичної особи або Вiдкрите акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Шевченкiвський м.Київ Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

0442796651

Факс

0442791322

Вид діяльності

Здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв

Опис

ВАТ"Нацiональний депозитарiй УКраїни" згiдно договору № Е-2901 вiд
21.01.2011 р.надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску
цiнних паперiв товариства:прийом на зберiгання вiд емiтента
глобального тимчасового сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента,
вiдкриття та ведення рахунку емiтента у цiнних паперах, виконання
операцiй емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень
емiтента.

Повне найменування юридичної особи або Фiнансова компанiя "Захiдна iевестицiйна група"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30610731

Місцезнаходження

76018 Україна Івано-Франківська Iвано-Франкiвський Iвано-Франкiвськ
пл.Мiцкевича,буд.6,офiс 5

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 263160
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(0342) 525767

Факс

525767

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Найменування
Дата
свідоцтва про
органу, що
реєстрації
реєстрацію
зареєстрував
випуску
випуску
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Номінальна Кількість
Загальна
Форма існування
вартість акцій
акцій
номінальна
та форма випуску
(грн)
(штук) вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

07.12.2010

56|07|1|10

ТУ ДКЦПФР по
Закарпатськiй
областi

UA4000109383

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.010

25426800

254268.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Додаткова емiсiя не проводилась. Факту
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах емiтента протягом року не було.

XI. Опис бізнесу
Жодної подiї в розвитку емiтента, як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не
вiдбувалось.
Вiдкрите акцiонерне товариство "Ужгородський завод "Електродвигун" створено на базi
колишнього заводу "Електродвигун" шляхом корпоратизацiї (наказ мiнiстерства машинобудування,
вiйськово-промислового комплексу та конверсiї вiд 25.02.1994 року № 280). Таким чином
Мiнмашпром являється засновником вiдкритого акцiонерного товариства. Пусковий комплекс
Ужгородського заводу "Електродвигун" по виробництву електродвигунiв був введений в
експлуатацiю наказом Мiнiстерства електротехнiчної промисловостi № 5 вiд 07.01.1981 р.
Введення в дiю першої черги заводу було розраховано на програму випуску асинхронних
електродвигунiв змiнного струму в кiлькостi 1425 тис.штук.
Статут товариства зареєстрований розпорядженням Ужгородської мiської Ради народних депутатiв
(свiдоцтво № 592-34 Т вiд 18.03.1994р.) та перереєстрований у новiй редакцiї в зв*язку iз значними
змiнами. Свiдоцтво про державну перереєстрацiю за номером запису про включення до ЄДР
13241200000001445 видано Ужгородським мiськвиконкомом 18.03.1994р.
Статутний фонд Товариства складає 254268 грн., на цю суму проведена емiсiя простих iменних
акцiй в кiлькостi
48 432 штук. номiнальною вартiстю 5.25 грн кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних
паперiв видане Закарпатським обласним фiнансовим управлiнням 08.04.94 р. (реєстрацiйний номер
2/1/94). Вiдповiдно до наказу Фонду державного майна України вiд 14.10.96р. №1232 "Про
пiдведення пiдсумкiв 5-го спецiлiзованого сертифiкатного аукцiону" була проведена
деномiналiзацiя (дроблення) акцiй Товариства з коефiцiентом 525. Таким чином, кiлькiсть
випущених акцiй збiльшилась до 25 426 800 штук, а вартiсть однiєї акцiї стала 0.01 грн. ТУ
ДКЦПФР по Закарпатськiй областi видало нове свiдоцтво про реєстрацiю цiнних паперiв з
одночасним анулюванням вищевказаного (реєстрацiйний № 47/07/97). Згiдно рiшення ДКЦПФР
вiд 19.04.1999 р. № 81, останнє свiдоцтво було знову анульовано. Замiсть нього видано свiдоцтво
про реєстрацiю випуску акцiй у документарнiй формi. У вiдповiдностi до вимог ЗУ "Про
акцiонернi товариства" на позачергових зборах акцiонерiв Товариства вiд 29.10.2010 р. було
прийнято рiшення: про переведення випуску акцiй з документарної форми iснування у
бездокументарну форму; визначити депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй що
дематерiалiзується -ВАТ "Нацiональний депозитарiй України"(розпорядження про депонування
глобального сертифiкату внаслiдок дематерiалiзацiї випуску акцiй № 11 вiд 14.02.2011р,
реєстрацiйний номер випуску 56/07/1/10 вiд 07.12.2010р.); обрати зберiгачем, у якого будуть
вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, випуск яких дематерiалiзується, - ПАТ
"Промiнвестбанк" (згiдно договору № 02/11 вiд 14.01.2011 р.).Дата припинення ведення реєстру
25.01.2011 р. Дата оформлення глобального сертифiката 02.02.2011 р.
Змiна найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Ужгородський завод "Електродвигун"
на Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський завод "Електродвигун" та нова редакцiя
Статуту Товариства затверджено Загальними зборами емiтента вiд 30.11.2011року у вiдповiднiсть
до Закону УКраїни "Про акцiонернi товариства".
Листом вiд 06.05.2011 р. ПАТ "НДУ" повiдомив про завершення дематерiалiзацiї випуску акцiй
простих iменних ВАТ "УЗЕД", реквiзити якого: реєстрацiйний № 56/07/1/10 вiд 07.12.2010 р.,
мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв (ISIN) UA 4000109383.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ПАТ "Ужгородський завод"Електродвигун" за
реєстрацiйним № 56/07/1/10
(дата реєстрацiї 07.12.2010 р.) видано 25 сiчня 2012 р.
ВАТ "Ужгородський завод "Електродвигун" по структурнiй будовi цiлiсне пiдприємство. Дочiрнiх
пiдприємств фiлiй та представництв не iснує. Структура управлiння спрощена. У Товариствi
здiйснювались у 2015 роцi слiдуючi операцiї:
виготовлення та реалiзацiя готової продукцiї (електродвигуни малої потужностi та частини до

них), послуги з оброб-лення металу, здавання в оренду власного нерухомого майна, пiдтримка в
належному станi територiї пiдприємства та його споруд. Змiн в органiзацiйнiй структурi у
вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулось.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу у звiтному роцi склала 105
осiб, крiм того працювало зовнiшнiх сумiсникiв 1 особа. Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв
на кiнець 2015 року 102 чол., з них
жiнок - 32 особи. Працювало на умовах неповного робочого часу (дня) 3 особи. Кiлькiсть
працюючих iнвалiдiв 4 чол.
Середня кiлькiсть усiх працiвникiв в еквiвалентi повної зайнятостi за перiод с початку року склала
98 осiб.
Фонд оплати працi всiх працiвникiв заводу в 2015 роцi нарахований в сумi 2837,5 тис.грн, в тому
числi штатних працiвникiв - 2794.8 тис.грн, середньомiсячна заробiтна плата становила 2218 грн.
Фонд робочого часу, за який нарахована заробiтна плата штатним працiвникам (крiм тимчасової
непрацездатностi) 198116 людино-годин, з нього вiдпрацьовано за рiк - 179145 людино-години.
Великою проблемою стало зебезпечення виробництва квалiфiкованими кадрами.
Товариство не належить до будь-яких об*єднань пiдприємств.
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не було. Iде пошук iнвесторiв для
залучення фiнансових iнвестицiй у виробництво. Конкретних пропозицiй не отримано.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена шляхом використання Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), якi прийнятi Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку, та Тлумачень якi були випущенi Комiтетом з тлумачень Мiжнародної
фiнансової звiтностi. Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ)
з 01 сiчня 2013 року вiдповiдно до положень МСФЗ 1 "Перше використання мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi".
Визнання та амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв. Облiк основних засобiв
ведеться на комп*ютерi в розрiзi груп з щомiсячним нарахуванням амортизацiї. В складi
нематерiальних активiв облiковується вартiсть проектно-технiчної документацiї. Малоцiннi
предмети на складi i в експлуатацiї облiковуються вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку,
встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов*язкових дооцiнок.
Iндексацiї балансової вартостi основних фондiв проводились згiдно з механiзмом та iндексами,
встановленими державними органами. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у
вiдповiдностi з українським податковим законодавством. З 01.04.2011 року амортизацiя
нараховується прямолiнiйним методом. Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається
строком їх корисного життя. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Запаси
включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо, запчастини, тару, готову
продукцiю, товари для перепродажу, МШП на складi.
Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання,
доставку та переробку. Готова продукцiя на складi вiдображена за виробничою собiвартiстю.
Грошовi кошти включають суму грошей в касi. Дебiторська заборгованiсть вiдображена за
реальною вартiстю, тобто з вирахуванням оцiнених сумнiвних боргiв. Iнша дебiторська

заборгованiсть складається iз заборгованостi,пов*язаної з наданням послуг. Доход вiд реалiзацiї
продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї.
Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого
податкового законодавства України.
Фактично основна спецiалiзацiя пiдприємства залишилась актуальною на звiтний
перiод:виготовлення електродвигунiв загальнопромислового призначення потужнiстю вiд 0,06
до2,2 кВт з висотою осi обертання 56-450 мм та товарiв народного споживання на їх базi.
Виробництво перспективне, не залежить вiд сезонних змiн, його продукцiя користується
постiйним попитом. Щодо основних ризикiв: зростання цiн на сировину, комплектацiю i матерiали
виробництва, на послуги енерго-, газо- i водопостачання.Незважаючи на досить слабу
платоспроможнiсть замовникiв, в 2015 роцi попит на нашу продукцiю у вiтчизняного замовника
майже не зменшився в порiвняннi з минулим роком. Нашi двигуни використовують виробники
доїльних апаратiв (IДА "Бурьонка-1",IДА "Берiзка-1","АIД-1", Фермер-Д1, Фермер-Д2, ФермерД3), зернодробарок ("Урожай-М","А-Leidis", для подрiбнювачiв кукурудзи, буряку), моторредукторiв, лiфтiв,шаф для стерилiзацiї медичного обладнання, бетонозмiшувачiв (БРЗ-165, БРЗ130), пральних машин, центрифуг, побутових вентиляторiв, газонокосарок, плиткорiзiв, шинковок
тощо. Але у нашого пiдприємства лишаються великi надiї на державне замовлення, яке пiдняло би
вказане виробництво на значний рiвень, допомогло б ефективно використовувати основнi
виробничi фонди. На даний час майже не iснує iнформацiї про конкуренцiю на ринку
електродвигунiв. В Українi iснує шiсть заводiв по виробництву електродвигунiв, але iнших
потужностей i параметрiв. Їх перелiк: ВАТ "Днiпропетровський електромеханiчний завод", ВАТ
"Укрелектромаш", ДП "Харкiвський електромеханiчний завод", ВАТ"Пiвденелектромаш". Запорука
перемоги на ринку збуту - якiсть випускаємої продукцiї, що засвiдчено нашими замовниками.
Тому нарощування темпiв виробництва електродвигунiв в найближчий час залишається головною
задачею керiвництва Товариства.
В 2015 роцi обсяг виробництва електродвигунiв склав 33687 шт.,що в грошову виразi - 21539
тис.грн.;
обсяг наданих послуг по обробленню металiв - 129 тис.грн;
обсяг послуг з виготовлення частин до е/двигунiв - 361 тис.грн.
Всього рiчний обсяг виробництва : 22029 тис.грн.
Обсяг реалiзацiї е/двигунiв в звiтному роцi : 33934 шт., що в грошовому виразi -22138 тис.грн.
Шукаємо ринок збуту з метою розмiщення виробництва по виготовленню генераторiв змiнного
струму.
Замовники основної продукцiї Товариства:
Україна:
ТОВ "УСП-2008" м.Харкiв, ТОВ "ОЛИС" м.Одеса; ПАТ "Мотор СIЧ" м.Снiжне, , ПАТ "Модуль М"
м.Ужгород, ТОВ "МIЗМА"(медико-iнструментальний з-д медичної апаратури) м.БелгородДнiстровський,Миколаївський завод мастильного обладнання, ТОВ "ТД ТАНТАЛ",ТОВ
"Редукторнi механiзми" м.Київ, ТОВ "Черкасиелеватормаш" м.Черкаси, ТОВ "ЛОГАВТОТРАНС"
м.Вишневе Київська обл., ФОП Тимофiїв А.I. м.Харкiв, приватнi пiдприємцi України.
Експорт:
"HAJDU Haidusagi Ipari ZRT" Угорщина.
Основнi постачальники заводу в 2015 роцi: ПАТ "Укртелеком", КП "Водоканал", ПАТ ЕК
"Закарпаттяобленерго", ТОВ ВП"Акватон", ТзОВ "АДМ", ТОВ "Максимус С", ТОВ "Метал
Холдинг Трейд"м. Львiв, ТОВ "Хiмвест" м.Київ, ТОВ"Електростальсервiс", ПП
"Електроднiпро"м.Днiпропетровськ, ТОВ "Бiлоцеркiвський завод "ТРIБО", ЛФ ПАТ "Солдi i Ко",
ТОВ "ТД "ТАНА", ПМП "ТУМЕН",ТОВ "Ресурспромiнвест", ПП "Обер" тощо.
Iнформацiя про придбання ОЗ по роках:
2011 р. - iнвестовано у придбання ОЗ 67,9 тис.грн., в т.ч. системи керування SIMATIC, Комп*ютер

SAMSUNG, бензопила Штiль,насос 50 БГ i 12-24 АМ, ручний металодетектор, система
вiдеоспостережень, електронасос центробiжний, багатофункцiйний пристрiй, насосна станцiя
тощо.
2012р. - електролiзно-водна установка (1 од.,д-ця виготовлення статора), насос 50 БГ 12-24 АМ (1
од.,ливарна д-ця)),Дистилятор ДЛ-15 (1 од.,iнструментальна д-ця), пiч отоплювальна Вuller(1од.,дця зборки), перфоратор МАКIТА (1 од.,ремонтна д-ця), всього на суму 29.5 тис.грн.
2013р. - придбано пресформа для ливарної д-цi (1 од.), таль ел.канатна 20МТ 305 для
iнструментальної д-цi (1од.), котел твердопаливний MJ-5 (1 од.), повiтряно-обiгрiваючий агрегат
(1од.), буферна ємнiсть 500л (1од.), кондицiонер Neo Clima (1од.) на загальну суму 93.7 тис.грн.
2014р. - котел,пiч "Неаt" 46кВт,оснастка втягуюча,оснастка намоточна -2 од., бак накопичув.для
води - 2 од.,вiдбiйний молоток, перфоратор МАКIТА, трансформатор ТПЛ-10, бетонолом
пневматичний, запчастини до агрегатних станкiв i токарних станкiв з ЧПУ. Всього придбано 32
одиницi на суму 298 тис.грн.
2015р.- придбано котел Exclisive MIX 35 CSI - 2 шт., котел газовий СITI, дозиметр-радiометр - 1
шт., котел твердопаливний - 1 шт.,насос "DAB" YET 300М - 1 шт., система автоматичної пожежної
сигналiзацiї - 1 шт., системний блок - 1 шт.,нематерiальнi активи - 1С Бухгалтерiя 8 i 1С
Бухгалтерiя 8 ЗУП для України.
Iнформацiя про вiдчуження активiв по роках:
2011 р. - верстат круглошлiфувальний (7 од.),прес гiдравлiчний (3 од.),прес кривошипний (3
од.),прес ВАР (2 од.),ножицi кривошипнi (1 од.), машина ливарна (1 од.), дизельний навантажувач
(1 од.), всього на суму 1227,8 тис.грн.
2012 р. - верстат намотувальний (з*амортизований 1 од.), термо-пласт-автомат130055П(з*амортизований, 1 од.),
термопластавтомат ДП 3138-2000 (1 од.); напiвавтомат зубофрезерний (з*амортизований, 1 од.),
ливарний комплекс СДК-320 (1од.), верстат плоско-шлиф.прям.стiл ЗЛ725В (з*амортизований, 1
од.), всього на суму 504.7 тис.грн. Дане обладнання не використовувалось у виробництвi багато
рокiв.
2013р. - вiдчуження активiв не вiдбувалось.
2014 р. - вiдчуження активiв не вiдбувалось.
2015р. - вiдчуження активiв не вiдбувалось.
В 2015 роцi вчинення значних правочинiв не здiйснювалось.
Виробництво заводу розподiляється на слiдуючi дiльницi: iнструментальна, обмотка, штамповка,
мехобробка, складальна, ливарна, заготiвельна, транспортна. А отже на балансi Товариства
рахується слiдуюче обладнання:
- штампувальна дiльниця (штампування листiв статора-ротора). Використовуються преса:
"MINSTER"," HOULIK ROOS", АГ 200;
- заготiвельна дiльниця (пiдготовчi роботи): прес для рубки заготовок iз валової сталi; преси для
витяжки i пробивки деталей з листової сталi;
- ливарна дiльниця (лиття алюмiнiєвих деталей пiд тиском): ливарнi машини, "дробеструйна"
установка, установка для шихтовки ротора;
- iнструментальна дiльниця (виготовлення оснастки для забезпечення основного виробництва):
верстат ерозiонний "ROBOFIL", установка "ROBOFORM" для виготовлення деталей складної
конфiгурацiї, вертикальний координатно-розточний верстат, верстат для плоскої шлiфовки, оптикошлiфувальний верстат, токарно-фрезерувальна група;
- обмоточна дiльниця (виготовлення статорiв електродвигунiв): верстати для шихтовки
сердечникiв статорiв, пазоiзолiровочний верстат, намоточно-всипний комплекс, бандажувальнi
верстати, опресовочнi верстати для лобової частини обмотки, станцiя технiчного контролю якостi;
- механiчна дiльниця (механiчна обробка деталей i вузлiв електродвигунiв): фрезерувальнi
верстати, токарнi верстати з числовим програмним управлiнням, шлiфувальнi верстати,

рiзьбонарiзний верстат, преса для запресовки вала в ротор, накатний верстат;
- складальна дiльниця (слюсарно-складальнi роботи): свердлильнi верстати для механiчної
обробки корпусних деталей, конвейєр для складання продукцiї (електродвигунiв);
- станцiя контролю якостi продукцiї.
Основнi засоби нараховують строк служби майже бiльше двадцяти рокiв, бiльшiсть з них
технологiчно устарiлi, i потебують постiйних ремонтiв.
Верстатний парк заводу був розрахований на випуск електродвигунiв змiнного струму в кiлькостi
1425 тис.штук в рiк, його неможливо порiвняти з сучасним обсягом випуску продукцiї - 33687
штук електродвигунiв зроблено в 2015 роцi на загальну суму 21539 тис.грн.
Значна частина обладнання роками не використовувалась i простоювала, технологiчно старiючи.
Строк введення в експлуатацiю основного верстатного парку виробництва 80-90 роки двадцятого
столiття .Ступiнь їх зносу дорiвнює К-0.35. Бiльшiсть обладнання потребує ремонту. Основнi
засоби розташованi в цехах заводу. Природнi умови особливого впливу на них не мають.
Через вiдсутнiсть коштiв i коштовних замовлень плани капiтального будiвництва не
передбачались, зростання виробничих потужностей не має сенсу.
Основна проблема, яка впливає на дiяльнiсть емiтенту, вiдсутнiсть значних коштовних замовлень.
Бажано забезпечення участi пiдприємства в надiйно профiнансованому проектi. Розширення ринку
збуту (особливо збiльшення числа українських замовникiв) - сама практична допомога у розвитку
виробництва електродвигунiв.
В 2015 роцi вiдсутнi факти порушення законодавства.
Залучення iноземного замовника по виготовленню електродигунiв.
Аналiз лiквiдностi пiдприємства показує, що воно має можливiсть погасити свою заборгованiсть за
умови погашення дебiторської заборгованостi. Чистий оборотний капiтал дорiвнює 9851,0 - 384,0
= 9467,0 тис.грн, це свiдчить про те, що пiдприємство здатне сплатити поточнi борги, забезпечене
власними оборотними засобами та має у своєму розпорядженнi фiнансовi результати для
розширення дiяльностi.
Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного
перiоду.
При наявностi iнвестицiй, тобто оперуючи значними обiговими коштами, в наших планах
розширення виробництва основних видiв продукцiї, полiпшення фiнансового стану пiдприємства (
в т.ч. в соцiальнiй сферi, оплатi працi), пошук бiльш досконалих форм
господарювання.Розширення ринку збуту - найбiльш iстотне полiпшення фiнансового стану
пiдприємства.
В зв*язку з обмеженiстю обiгових коштiв у пiдприємства, iновацiї вiдсутнi.
Зазначаємо вiдсутнiсть судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи.
Основнi показники господарювання Товариства: 2015 2014 2015
- дохiд (виручка) вiд реалiзацiї 22138,0тис.грн 13709,0тис.грн 13510,0тис.грн
продукцiї (товарiв,робiт,послуг)

в т.ч.обсяг реалiзованої продукцiї 22009,0тис.грн 13283,0тис.грн 11052,0тис.грн
(електродвигунiв)
- залишкова вартiсть необоротних 19578,0тис.грн 20490,0тис.грн 20792,0тис.грн
активiв на кiнець перiоду
- амортизацiя 1042,0тис.грн 600,0тис.грн 452,0тис.грн
- операцiйнi витрати 24210,0тис.грн 21336,0тис.грн 20239,0тис.грн
- результат дiяльностi (чистий прибуток,
збиток) +1393,0 тис.грн +881,0тис.грн +538,0тис.грн
- середньооблiкова чисельнiсть 105чол. 110чол. 100чол.
крiм того зовнiшнi сумiсники 1чол. 2чол. 2чол.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

59029.0

59158.0

0.000

0.000

59029.0

59158.0

будівлі та споруди

47591.0

47591.0

0.000

0.000

47591.0

47591.0

машини та
обладнання

10803.0

10817.0

0.000

0.000

10803.0

10819.0

транспортні
засоби

424.0

424.0

0.000

0.000

424.0

424.0

0

0

0

0

0

0

інші

211.0

324.0

0.000

0.000

211.0

324.0

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

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Найменування
основних засобів

земельні ділянки

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Основнi засоби в основному нараховують строк служби бiльше двадцяти рокiв, бiльшiсть з них
технологiчно устарiлi, потребують постiйних ремонтiв. Залишкова вартiсть основних засобiв згiдно
МСБО станом на 01.01.2015 року склала 20490.0 тис.грн.Рiвень зносу досяг 65,30 %. Транспортна
дiльниця нараховує чотири одиницi транспорту, роки випуску яких 1982 -1990. Сума нарахованого
зносу за звiтний рiк 1042,0 тис.грн.
Повнiстю замортизовано ОЗ на суму 4065.0 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

29051

27658

Статутний капітал
(тис. грн.)

254.000

254.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

254.000

254.000

Опис

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними
рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства. Розрахунок

проведено за даними балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 1300,1595,
1695 та 1700; статутний капiтал - рядок 1400; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв
1400, 1425 та 1430.
Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 29051,0 тис.грн. та
вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. Зменшення
статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
Непогашена частина Відсоток за користування
Дата
виникнення
боргу (тис. грн.) коштами (відсоток річних) погашення

Види зобов'язань
Кредити банку

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у
тому числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

46.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

338.000

X

X

Усього зобов'язань

X

384.000

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Облiк кредиторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
Кредиторська заборгованiсть станом на 01.01.2016 року склала 384,0 тис.грн.

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

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
у відсотках до
у відсотках до
у грошовій
у натуральній у грошовій
формі
всієї
всієї
формі
формі (фізична формі (тіс.
(фізична од.
виробленої
реалізованої
(тис.грн.)
од. вим.)
грн.)
вим.)
продукції
продукції

№
з/п

Основний вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Електродвигуни
унiверсальнi

33687 штук

21539.0

97.8

33934 штук

21648.0

97.8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

78.0

2

Витрати на оплату працi

12.0

3

Вiдрахування на соцiальнi заходи

5

4

Iншi операцiйнi витрати

5

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Аудиторська фiрма "АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

20432138
89600 Україна,Закарпатська
обл.,м.Мукачево,пл.Миру,19/1

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

98 26.01.2001

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

д/н д/н д/н д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

д/н

Думка аудитора***

умовно-позитивна

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

ПП "Аудит"
20432138
89600 Україна,Закарпатська
обл.,м.Мукачево,пл.Миру,19/1

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

98 26.01.2001

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

д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Ужгородський завод «ЕЛЕКТРОДВИГУН”
станом на 01 сiчня 2015 року
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ “Ужгородський завод «ЕЛЕКТРОДВИГУН”
Загальним зборам акцiонерiв
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Ужгородський завод
«ЕЛЕКТРОДВИГУН”, (код ЄДРПОУ 04676533, Закарпатська область, Ужгород, вул. Краснодонцiв, 1, зареєстроване
Виконавчий комiтет ужгородської мiської ради 18.03.1994 р.), що додається, яка складається з Балансу станом на 31
грудня 2014 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який
закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною

концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтцi. Управлiнський персонал також несе
вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у
попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi
внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових
полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання
фiнансової звiтностi.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки:
? в ходi аудиту ми не мали можливостi спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї активiв ПАТ “Ужгородський завод
«ЕЛЕКТРОДИГУН» станом на кiнець 31 грудня 2014 року чи на iншу дату, у зв’язку з чим не можемо висловити
безумовно-позитивну думку вiдносно всiх показникiв фiнансової звiтностi Товариства.
? Товариство в балансi вiдображає дебiторську та кредиторську заборгованiсть згорнуто.
Однак, вiдмiченi обмеження мають незначний вплив на рiчну фiнансову звiтнiсть i на стан справ в цiлому.
Умовно-позитивна думка аудитора
На нашу думку, за винятком впливу питань про якi йдеться у попередньому параграфi, фiнансова звiтнiсть справедливо
й достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Товариства на 31.12.2014 р., а також результат його
дiяльностi та рух грошових коштiв за 2014 рiк, згiдно з вимогами чинного законодавства України, нормативноправовими актами щодо ведення облiку та Облiкової полiтики Товариства.
При складаннi аудиторського висновку (звiту) аудитори керувалися наступним законодавством України, а саме:
• Законом України "Про ау¬¬¬диторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-XII iз змiнами i доповненнями;
• Вимогою Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України та Закону України "Про акцiонернi
товариства";
• Вимогою Закону України вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” iз
змiнами та доповненнями внесеними до Закону України;
• Вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.
Для здiйснення аудиторської перевiрки використовувались наступнi документи:
• Статутнi документи;
• Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк;
• Головна книга за 2014 рiк;
• Регiстри аналiтичного та синтетичного облiку за 2014 рiк.
Перевiрка проводилась вибiрковим методом.
За результатами перевiрки аудитори вважають за необхiдне зазначити наступне:
Основнi вiдомостi про ПАТ “Ужгородський завод «ЕЛЕКТРОДВИГУН»
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Ужгородський завод «Електродвигун»
Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство
Тип Товариства Публiчне
Код за ЄДРПОУ 04676533
Мiсцезнаходження 88000, Україна, Ужгород, вул. Краснодонцiв, будинок 1
Дата реєстрацiї 18.03.1994 р.
Дата внесення змiн до установчих документiв 13.09.2012 №13241070014001445
Види дiяльностi за КВЕД 27.11 Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв
Отриманi лiцензiї Не має
Iнформацiя про депозитарну установу ПАТ «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк»
Середня кiлькiсть працiвникiв 110
Кiлькiсть акцiонерiв 2196
Останнi збори акцiонерiв 30.04.2014р.
Директор Бейреш Л.Л.
Головний бухгалтер Пайдич В.В.
Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку:

МСБО 1 “Подання фiнансової звiтностi”;
МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв";
МСБО 8 “Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки”;
МСБО 10 “Подiї пiсля звiтного перiоду”;
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".
Характеристика концептуальної основи фiнансової звiтностi ПАТ у 2014 роцi
Як показав аналiз, концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2014 р., є бухгалтерськi
полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення,
прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик,
якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого повного пакету фiнансової
звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2014 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення
форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi».
Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що, незважаючи на
стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України з метою пiдтримки пiдприємництва, iснує невизначенiсть щодо
впливу зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв на стабiльнiсть дiяльностi Товариства.
Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан Товариства.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Аудиторська фiрма “АУДИТ”;
Свiдоцтво Аудиторської палати України № 0037 про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi
затверджене Рiшенням Аудиторської палати України №98 вiд 26 сiчня 2001 року, термiн дiї до 04 листопада 2015 року;
Свiдоцтво Аудиторської палати України про вiдповiднiсть системи контролю якостi вiд 24.12.2014 р. №0515 видане
Рiшенням АПУ № 304/4;
89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру, 19/1;
тел. 5-41-16, тел./факс 4-49-91.
Аудитори, якi здiйснили аудиторську перевiрку
Номер, серiя, дата видачi та термiн дiї сертифiката аудитора Кiлару Юлiя Олександрiвна, сертифiкат аудитора серiя А
№ 000201 вiд 17.02.1994 р., термiн дiї до 17.02.2018 р., Рiшення АПУ 264/2 вiд 31.01.2013 р.
Танчук Василь Петрович, сертифiкат аудитора серiя А № 003171 вiд 25 червня 1997 р. термiн дiї 25.06.2016 р., Рiшення
АПУ № 231/2 вiд 26.05.2011 р.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Договiр на проведення аудиту вiд 23 березня 2015 р. №10
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
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Аудитор
_______________ Ю.О. Кiлару _______________В.П. Танчук
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д/н
д/н
д/н

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Немає

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Немає

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Немає

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Не проводила

Не ставилась пiд сумнiв ефективнiсть роботи членiв Наглядової ради.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

2

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)

У складi Наглядової ради комiтетiв
не створено.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтетiв
не створено.

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Винагорода як мiсячний
фiксований доход в розмiрi 3000.00
грн виплачувалась головi
Наглядової ради. Iншi члени
Наглядової ради винагороду не
отримують.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Ні

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Вiдсутнi

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада у повному складi
була обрана 30.04.2014 р.

черговими Загальними зборами
акцiонерiв емiтента.

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 3.00
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
Наглядова Виконавчий до компетенції
збори
рада
орган
жодного
акціонерів
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iнших документiв не iснує.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується загальнодоступній
на загальних
інформаційній базі
зборах
даних НКЦПФР
про ринок цінних
паперів

Документи
Інформація
надаються для
Копії
розміщується
ознайомлення документів на власній
безпосередньо надаються
інтернетв
на запит
сторінці
акціонерному акціонера акціонерного
товаристві
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Так

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

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Вiдсутнiй

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Вiдсутнiсть лiцензiї на проведення
аудиту згiдно сучасного
законодавства у постiйного
аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Немає

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Немає

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iншi способи вiдсутнi

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

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Вiдсутнiй
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Немає

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Немає

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Ужгородський завод "Електродвигун"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

04676533

за КОАТУУ 2110100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

10
27.11

106

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

88000 м.Ужгород,вул.Краснодонцiв, 1

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Актив

Код рядка

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

6

0

первісна вартість

1001

0

7

0

накопичена амортизація

1002

0

1

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

20490

19578

21674

первісна вартість

1011

59029

59158

63404

знос

1012

38539

39580

41730

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

20490

19584

21674

Запаси

1100

2661

5176

1417

Виробничі запаси

1101

2055

4472

1417

Незавершене виробництво

1102

88

88

54

Готова продукція

1103

518

616

924

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

3123

3503

2213

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

154

513

697

у тому числі з податку на прибуток

1136

20

193

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

880

576

238

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

615

83

28

Готівка

1166

0

0

1

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

7433

9851

5571

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

27923

29435

27245

Пасив

Код рядка

На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

254

254

254

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

70727

70727

70727

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-43323

-41930

-44099

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

27658

29051

26882

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

0

22

174

за розрахунками з бюджетом

1620

16

46

7

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

82

104

58

за розрахунками з оплати праці

1630

165

212

118

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2

0

6

Усього за розділом IІІ

1695

265

384

363

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

27923

29435

27245

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Вiдображення надходження, вибуття основних засобiв
вiдповiдає Стандарту 16"Основнi засоби". Пiдприємство
має на балансi власнi основнi засоби. Залишкова вартiсть
основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складала 19578
тис.грн.
При аналiзi активiв за звiтний перiод спостерiгається їх
збiльшення на 1512,0 тис.грн, в структурi активiв
необоротнi активи займають 66,5 %.
Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування
амортизацiї основних засобiв передбаченi прямолiнiйним
методом.
Нараховано амортизацiї 1042.0 тис.грн.
Вартiсть оборотних активiв Товариства збiльшилась за
звiтний перiод на 2418 тис.грн, в основному за рахунок
збiльшення запасiв. Сума дебiторськоїх заборгованостi
рахується за первiсною вартiстю та складає
4592 тис.грн.
Вартiсть запасiв вiдображена в балансi в сумi 5176.0

тис.грн.
Керівник

Л.Л.Бейреш

Головний бухгалтер

В.В.Пайдич

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Ужгородський завод "Електродвигун"

Підприємство

за ЄДРПОУ

04676533

(найменування)

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

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

22138

13709

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 20729 )

( 12171 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

1409

1538

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3465

8668

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1552 )

( 879 )

Витрати на збут

2150

( 165 )

( 46 )

Інші операційні витрати

2180

( 1764 )

( 8240 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Стаття

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

1393

1041

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

1393

1041

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

160

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

1393

881

збиток

2355

(0)

(0)

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1393

881

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

17904

13277

Витрати на оплату праці

2505

2858

2122

Відрахування на соціальні заходи

2510

1096

1002

Амортизація

2515

1042

600

Інші операційні витрати

2520

886

352

Разом

2550

23786

17353

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

25426800

25426800

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

25426800

25426800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.05478

0.03465

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.05478

0.03465

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Доходи пiдприємства за 2015 рiк складались таким чином:
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (робiт,послуг) в сумi
22138.0 тис.грн отриманий- вiд реалiзацiї основного виду продукцiї (електродвигунiв
малої потужностi),
i частин до е/двигунiв (ротор, статор) в сумi -22009.0
тис.грн;
-вiд реалiзацiї послуг з оброблення металiв в сумi - 129.0
тис.грн.
Крiм того, з iнших операцiйних доходiв , за рахунок
здавання в оренду власних примiщень отриманий дохiд в
сумi - 2201.4 тис.грн.
Прибуток пiдприємства за звiтний перiод склав 1393.0
тис.грн.

Керівник

Л.Л.Бейреш

Головний бухгалтер

В.В.Пайдич

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Ужгородський завод "Електродвигун"

Підприємство

за ЄДРПОУ

04676533

(найменування)

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

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

27918

17091

Повернення податків і зборів

3005

480

507

у тому числі податку на додану вартість

3006

480

507

Цільового фінансування

3010

20

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

14539

6799

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 24076 )

( 13400 )

Праці

3105

( 2204 )

( 1829 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1177 )

( 898 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 464 )

( 746 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 15697 )

( 6623 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-661

901

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

129

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

( 298 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

129

-298

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-532

603

Залишок коштів на початок року

3405

615

12

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

83

615

Примітки

немає

Керівник

Л.Л.Бейреш

Головний бухгалтер

В.В.Пайдич

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Ужгородський завод "Електродвигун"

Підприємство

за ЄДРПОУ

04676533

(найменування)

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

Стаття
1

За звітний період

Код рядка

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

немає

Керівник

Бейреш Л.Л.

Головний бухгалтер

Пайдич В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський завод
"Електродвигун"

Підприємство

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

04676533

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код рядка

1

2

3

4

5

6

7

Залишок на
початок року

4000

254

0

70727

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

Інші зміни

4090

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період
Інший сукупний
дохід за звітний

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8

9

10

-43323

0

0

27658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

254

0

70727

0

-43323

0

0

27658

4100

0

0

0

0

1393

0

0

1393

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

період
Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

1393

0

0

1393

Залишок на
кінець року

4300

254

0

70727

0

-41930

0

0

29051

Примітки

Станом на 01.01.2015 року власний капiтал Товариства складає 27658.0 тис.грн, в тому
числi:
Статутний капiтал становить 254.0 тис.грн, який сплачений повнiстю;
додатковий капiтал - 70727.0 тис.грн;
непокритий збиток - -43323.0 тис.грн.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал подано в фiнансовiй звiтностi емiтента
вiдповiдно до вимог чинного законодавства та вимог МФСЗ "Фiнансовi iнструменти:
розкриття" та МФСЗ № 9 "Фiнансовi iнструменти".

Керівник

Л.Л.Бейреш

Головний бухгалтер

В.В.Пайдич

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН”
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2015 РIК
(тис. грн.)
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Публiчне Акцiонерне Товариство “Ужгородський завод «ЕЛЕКТРОДВИГУН” (далi «Товариство»)
є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Товариство було
зареєстроване розпорядженням Виконавчого комiтету Ужгородської мiської ради 18.03.1994 р.
Данi щодо складу акцiонерiв:
На 31 грудня 2015 року загальна чисельнiсть акцiонерiв – 2196 осiб
Данi щодо складу акцiонерiв:
Вiдсоток володiння
Усього – належить юридичним особам (осiб) – 2,29 %
Фiзичнi особи (осiб) – громадяни України) - 97,71 %
Усього 100,00% СК
Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:
27.11 Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв.
Юридична адреса Товариства - 88000, Україна, м. Ужгород, вул. Краснодонцiв, будинок 1.
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року
вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi».
3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування
активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - «вдосконалення вимог
щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання».
Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування
активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв»;
Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi,
яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня
2012 р. та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або
iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - «вдосконалення вимог
щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання».
Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але
визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти
характер взаємозв’язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов’язань. Крiм
цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi
Товариства у таких активах, та ризики, якi зв’язанi з цими активами, правкою передбачено
розкриття iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової
звiтностi припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011 р. та пiсля цiєї дати.
Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває
Товариство.
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робiтникам» (у новiй редакцiї).

Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально
змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка
очiкується), або роз’яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з
1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати
або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства» (у редакцiї
2011року).
У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть» та МСФЗ
(IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах» МСФЗ (IAS) 28 отримав
нову назву «Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства» та тепер мiстить
iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до iнвестицiй у
асоцiйованi Товариства, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка дiє для
рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi
результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань».
Правки дають роз’яснення поняттю «у теперiшнiй час мають юридичне право, яке закрiплене, на
здiйснення взаємозалiку». Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014 р. та не вплине
на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї – взаємозалiк фiнансових активiв та
зобов’язань»
Вiдповiдно до цих правок Товариство зобов’язана розкривати iнформацiю про права на здiйснення
взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим
вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про
взаємозалiки на фiнансове положення Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1
сiчня 2013 р. та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка»
МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та
зобов’язань. Обов’язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня
2015 року. Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi у поєднаннi з
iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї.
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фiнансова
звiтнiсть».
МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 «Консолiдована та окрема фiнансова
звiтнiсть», у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також
розглядає питання, якi ранiше розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 «Консолiдацiя – Товариства
спецiального призначення». МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка
використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи Товариства спецiального
призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та не вплине на фiнансове
положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть».
МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спiльнiй дiяльностi» та Iнтерпретацiю ПКI-13
«Товариства, якi спiльно контролюються – немонетарнi внески учасникiв». МСФЗ (IFRS) 11
виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної
консолiдацiї. Замiсть цього Товариства, якi спiльно контролюються, якi задовольняють визначенню
спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi. Стандарт вступає в дiю
для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове
положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах».
МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ
(IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у
МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї.
Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати та не
вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.

МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi
вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли Товариство зобов’язане
використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi
вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi вимагається або не заперечується.
На цей час Товариство оцiнює вплив використання стандарту на фiнансове положення та фiнансовi
результати його дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р.
та пiсля цiєї дати.
Iнтерпретацiя IFRIC 20 «Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що
розробляється вiдкритим способом». Iнтерпретацiя використовується вiдносно звiтних перiодiв,
якi починаються з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову
звiтнiсть Товариства.
«Щорiчнi вдосконалення МСФЗ» (травень 2012 р.)
Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства:
МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби»
Це вдосконалення роз’яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi
задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї».
Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь
акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».
Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв, якi
починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати.
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове
положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до
стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд
знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi
збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.
Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище
критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому
вони були понесенi.
Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть,
за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це передбачувана
сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля
вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому,
iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж
термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Гiрничi активи та обладнання iз вмiстом дорогоцiнних металiв — за виробничим методом.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї
передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд
оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв,
визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в
прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй,
враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого
збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного
використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод
нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в

оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або
вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу,
що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт
про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi
матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких
iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру
збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого
активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий
актив.
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, не
готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi будьяких ознак можливого знецiнення.
Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за вирахуванням
витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi
майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки
дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i
ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не
коректувалася.
Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його
балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до
вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за
винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд
знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу
(генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його
вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка
була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд
знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в
прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому
випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi.
Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по
найменшiй вартостi — або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат
на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.
Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi
депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за
справедливою вартiстю
Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що
виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв,
що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного
зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання
поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним
зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв,
за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє
собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.

Запаси
Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у
виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi
або чистої вартостi реалiзацiї.
Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого
податку.
Поточний податок
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк.
Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи
або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для
цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не пiдлягають
оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку
на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством,
що набрали чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю
активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового
облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi
зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових
рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за
умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для
використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок
первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу),
якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного
перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку,
достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з
використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених
законодавством, що набрали або практично набрали чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно
дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених
податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Товариства (станом на
звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та
зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне
право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку
на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр
здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони
вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або
власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному
прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.
Пенсiйнi зобов’язання
Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Товариство здiйснює внески в Державний
пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за
такими внесками включенi до статтi «Вiдрахування ня соцiальнi заходи». Дана сума включається
до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка
пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi
звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за
вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).
Реалiзацiя продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
? Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю;
? Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом
володiння, i не контролює продану продукцiю;
? Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
? Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
? Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує
ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або
очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Перерахунок iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України — гривнi
по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi
в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi
курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi,
перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.
Iнформацiя за сегментами
Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв надається в розрiзi збуту
продукцiї Товариства в Українi та на експорт. До сегментних доходiв вiдносяться доходи вiд
реалiзацiї продукцiї, до сегментних витрат — собiвартiсть реалiзованої продукцiї та витрати на
збут. Сегментнi активи включають дебiторську заборгованiсть за поставлену продукцiю. Сегментнi
зобов'язання включають аванси, одержанi вiд покупцiв продукцiї.
Умовнi зобов’язання та активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у
примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв,
що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
5. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики
У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi
судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на
суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть
застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього,
а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний
ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань
протягом наступного фiнансового року.
(а) Строки корисного використання основних засобiв
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного
судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi
строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного
використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть
експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести
до коригування майбутнiх норм амортизацiї.

(в) Вiдстроченi податковi активи
Податковий кодекс України, а саме роздiл його III, який втупив в дiю з 01.04.2011 року, суттєво
змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць
залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої
облiкової та податкової вартостi основних засобiв.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в
якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати
данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при
визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного
термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового
планування.
6. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Дохiд вiд реалiзацiї був представлений наступним чином:
Виручка Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився
31грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 13709 22138
Iнший дохiд 8668 3465
Всього 22377 25603
7. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
Собiвартiсть вiд реалiзацiї був представлений наступним чином:
Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р.
Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї 12171 20729
Всього 12171 20729
8. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати за 2015 рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, були представленi
наступним чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 р.
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 1053
Амортизацiя 54
Послуги банку 137
Професiйнi послуги 23
Поштово-телеграфнi послуги 33
Iншi 252
Всього 1552
9. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут був представленi наступним чином:
Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р.
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 46 Витрати на пакувальнi матерiали - 47
Витрати на транспортно-експедицiйнi послуги - 101
Iншi витрати, пов*язанi зi збутом - 17
Всього 46 165
10. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi витрати були представленi наступним чином:
Витрати Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р.
Заробiтна плата та нарахування 21 Податки до виплати,
крiм податку на прибуток 268 442

Iншi витрати 7951 1322
Всього 8240 1764
11. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА 2015 РIК 1393,0 тис. грн.
НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК СТАНОМ НА 31.12.2015 р. – 41930,0 тис. грн.
12. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р.
Основнi засоби, балансова вартiсть 59029 59158
Всього 59029 59158
У наступнiй таблицi надано рух основних засобiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2015 року.
Групи основних
засобiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк
Нарахована амортизацiї за рiк Втрати вiд зменшення корисностi Iншi змiни за рiк Залишок на
кiнець року у тому числi
одержанi за фiнансовою орендою переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
первiсної (переоцiненої) вартостi зносу первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
первiсної (переоцiненої) вартостi зносу первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсна
(переоцiнена) вартiсть знос первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2015
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання 10801 10345 16 2925 10803 10345
Транспортнi засоби 424 42 2 424 419
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 355 300 45 217 217 21 183 104
Iншi основнi засоби 7 7 28 7 7 2 28 2
Малоцiннi необоротнi активи
Разом 61880 41088 298 3149 3149 600 59029 38539
2013
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 47591 28971 291 47591 29262
Машини та обладнання 13678 11205 56 230 230 146 +36 -36 13540 11085
Транспортнi засоби 449 441 25 25 4 424 420
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 390 379 72 72 11 318 318
Iншi основнi засоби 14 10 7 7 7 3
Малоцiннi необоротнi активи
Разом 62122 41006 56 334 334 452 +36 -36 61880 41088

13. ЗАПАСИ
Запаси Товариства були представленi наступним чином:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р.
Сировина, матерiали, напiвфабрикати 2055 4472
Незавершене виробництво 88 88
Товари, готова продукцiя 518 616
Всього 2661 5176
14. ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Поточнi податковi активи Товариства були представленi наступним чином:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р.
ПДВ 134 -

Податок на прибуток 20 193
Податок на землю - 320
Всього дебiторська заборгованiсть
за розрахунками з бюджетом 154 513
Поточнi податковi зобов’язання Товариства були представленi наступним чином:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р.
ПДФО 13
Податок на прибуток 3
Всього поточнi податковi зобов'язання 16 46
15. КАПIТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО
Станом на 31.12.2015 р. власний капiтал складає 27658,0 тис. грн., в тому числi:
• статутний капiтал – 254,0 тис. грн.
• додатковий капiтал – 70727,0 тис. грн.
• непокритий збиток – 43323,0 тис. грн.
16. ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2015 року Товариство не має зобов'язань по позиках.
17. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi наступним чином:
Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2014 р 31 грудня 2015 р.
Iнша кредиторська заборгованiсть 2 Всього 2 18. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов’язання були представленi наступним чином:
Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р.
Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи
послуги - 22
Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 16 46
Кредиторська заборгованiсть по страхуванню 82 104
Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 165 212
Всього 263 384
19. Характеристика ризикiв та полiтика управлiння ризиками керiвництвом Товариства
19.1 Ризики, пов’язанi з загальними умовами господарської дiяльностi
Економiцi України властивi певнi риси ринку, що розвивається.
Ризики умов господарської дiяльностi пов’язанi з непередбачуванiстю реформ уряду, змiнами у
законодавствi, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, наявнiстю (на даний час – вiдсутнiстю) пiльг
для суб’єктiв господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть у виробничiй сферi.
Ризик системи оподаткування
Iснуюче податкове та України та (особливо) практика їх застосування припускає рiзнi мiркування,
а отже, часто призводить до суперечок, а також постiйно змiнюється.
Практика дiяльностi Товариства свiдчить про реальну можливiсть нарахування податкових
зобов’язань з боку Державної податкової служби, i складнiсть оскарження цих зобов’язань у судi.
Податковi перевiрки можуть охоплювати документи i подiї за 3 календарних роки, отже, у
майбутнi роки можуть виникнути донарахування зобов’язань за податками та новi санкцiї.
19.2 Фiнансовi ризики
Кредитний ризик
Основними фiнансовими активами Товариства є дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти.
Товариство пiддається ризику того, що замовник може не оплатити або не виконати свої
зобов'язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до збиткiв Товариства.
Товариство здiйснює жорсткий контроль над своєю дебiторською заборгованiстю.
Ризик лiквiдностi
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя
лiквiдностi Товариства ретельно контролюється, для чого управлiнський персонал використовує

процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати
наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань.
Ризик судових рiшень не на користь Товариства
В процесi звичайної дiяльностi Товариство не є об’єктом судових справ.
За оцiнками управлiнського персоналу Товариства можливi позови не можуть спричинити
суттєвого впливу на фiнансовий стан Товариства i на результати його дiяльностi, оскiльки вважає,
що iснує висока вiрогiднiсть не доведення можливих суперечок до судових справ.
19.3. Ризик зменшення вартостi чистих активiв та управлiння капiталом
Керiвництво Товариства здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рiвня
рентабельностi (у даному випадку – подолання збитковостi дiяльностi) за рахунок оптимiзацiї
структури заборгованостi таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво
Товариства аналiзує динамiку складових власного капiталу та вживає заходи для зменшення
ризику подальшого «проїдання» капiталу.
20. Iнша iнформацiя – суттєвi подiї
20.1. Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли вплинути на фiнансовогосподарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його капiталу, визначених
частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»
№ з/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства Вiдомостi
про наявнiсть подiй у 2015 роцi
1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного
капiталу не було
2. Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було
3. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
4. Змiна складу посадових осiб Товариства не було
5. Змiна власникiв, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства не було
6. Рiшення Товариства про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було
7. Рiшення вищого органу Товариства про змiни розмiру статутного капiталу не було
8. Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацiю не було
9. Рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства не
було
10. Iншi важливi подiї не було
20.2 Iнформацiя про подiї, що вiдбулись у Товариствi пiсля звiтної дати до дати затвердження
фiнансового звiту до випуску
№
з/п Перелiк подiй,
що вiдбулись пiсля звiтної дати Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2015 роцi
вiдображено у фiнансовому звiтi не вiдображено у звiтi, розкрито у примiтках
1. Визнання дебiтора Товариства банкрутом не було не було
2. Отримання iнформацiї про значне зниження вартостi запасiв на звiтну дату не було не було
3. Розгляд судової справи, що пiдтверджує наявнiсть у Товариства поточного зобов’язання на
звiтну дату не було не було
4. Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю пiдприємства не було не було
5. Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха не було не було
6. Значнi змiни у вартостi активiв Товариства пiсля звiтної дати не було не було
7. Оголошення дивiдендiв не було не було
21. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля 31 грудня 2015 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося
подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток
вiдсутнi

