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В розд ілі основні від омості про емітента замість серії і номеру свід оцтва про д ержавну реєстрацію юрид ичної



особи вказано д анні Виписки з ЄД РПОУ. Від соток акцій у статутному капіталі, що належать д ержаві та від соток акцій
(часток, паїв) статутного капіталу, що перед ано д о статутного капіталу д ержавного (національного) акціонерного
товариства та/або холд ингової компанії не вказується, оскільки акції Товариства д ержаві не належать та не
перед ано д о статутного капіталу д ержавного (національного) акціонерного товариства та/або холд ингової
компанії. Товариство не має лiцензiй (д озволи) на окремi вид и д iяльностi. Емiтент не належить д о буд ь-яких
об`єд нань пiд приємств. Послугами рейтингових агентств не користовувалися. "Iнформацiя про органи управлiння
емiтента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством. Посад а корпоративного секретаря на
Товаристві вiд сутня. Протягом звітного період у емітент не приймав участі в створенні юрид ичних осіб. Облiгацiї
(буд ь-яких вид ів), iпотечнi цiннi папери, похiд нi цiннi папери, сертифiкати ФОН та буд ь-якi iншi цiннi папери, крiм
акцiй, Товариством не розміщувалися. Гарантiї третiх осiб при випуску боргових цiнних паперiв не над авалися.
Товариство не має зобов`язань за облiгацiями, iпотечними та iншими цiнними паперами, сертифiкатами ФОН та
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Фактiв викупу власних акцiй за звiтний перiод  не було. Iпотечне
покриття вiд сутнє. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiд сутнiй. Сертифiкати ФОН не
розміщувалися. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiд сутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання
зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розміщувалися. Замовлених та/або
вид аних сертифікатів протягом звітного період у не було. Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв
за кред итним д оговорами (д оговорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. За
результатами звітного та поперед нього року рішення про виплату д ивід енд ів не приймалося. В розд ілі інформація
про осіб, послугами яких користується емітент, щод о ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ
Д ЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇ НИ" не заповнюються пункти щод о номеру ліцензії або іншого д окумента на цей вид
д іяльності, назва д ержавного органу, що вид ав ліцензію або інший д окумент та д ата вид ачі ліцензії або іншого
д окумента, оскільки д іяльність Центрального д епозитарію не є ліцензійною. Особлива інформація та інформація
про іпотечні цінні папери від повід но д о розд ілу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(Рішення НКЦПФР №2826 від  03.12.2013) протягом звітного період у не виникала та не розкривалася. Від омості про
ауд иторський висновок (звіт) не над ається, оскільки Товариство є публічним акціонерним Товариством. Звiт про
стан об`єкта нерухомостi вiд сутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими
забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розміщувалися. Замовлених та/або вид аних сертифікатів
протягом звітного період у не було. Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кред итним
д оговорами (д оговорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. У товариства немає
код ексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в розд iлi "Залучення iнвестицiй та вд осконалення
практики корпоративного управлiння" не вказана д ата його прийняття. Товариство не є фінансовою установою, тому
Звіт про корпоративне управління не заповнюється. В розд ілі "Текст ауд иторського висновку (звіту)" не навод иться
реєстраційний номер, серія та номер, д ата вид ачі та строк д ії свід оцтва про внесення д о реєстру ауд иторських
фірм, які можуть провод ити ауд иторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є
професійним учасником ринку цінних паперів.



ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ"

2. Серія і номер свід оцтва про д ержавну реєстрацію
юрид ичної особи (за наявності)

АД  148781

3. Д ата провед ення д ержавної реєстрації 08.02.1996

4. Територія (область)* Запорізька область

5. Статутний капітал (грн) 1081877

6. Від соток акцій у статутному капіталі, що належать
д ержаві

0

7. Від соток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що
перед ано д о статутного капіталу д ержавного
(національного) акціонерного товариства та/або
холд ингової компанії

0

8. Серед ня кількість працівників (осіб) 250

9. Основні вид и д іяльності із зазначенням найменування
вид у д іяльності та код у за КВЕД

28.99 - Виробництво інших машин і устатковання
спеціального призначення, н. в. і. у.

28.29 - Виробництво інших машин і устатковання
загального призначення, н. в. і. у.

28.49 - Виробництво інших верстатів

10. Органи управління під приємства д /н

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Запорізьке РУ

2) МФО банку 313399

3) Поточний рахунок 26007203777095

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

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Запорізьке РУ

5) МФО банку 313399

6) Поточний рахунок 26003203777022



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

Найменування юрид ично ї
о со би засно вника та/або

учасника

Ко д  за
ЄДРПОУ

засно вника
та/або

учасника

Місц езнахо д ження Від со то к акц ій (часто к, паїв), які
належать засно внику та/або

учаснику (від  загально ї
кілько сті)

Засновник - Регiональне
вiд д iлення ФД М України в
Запорiзкiй обл. (% на час
заснування товариства)

20495280 Україна,
Запорізька область,
д /н, 69035,
м.Запорiжжя , пр
Леніна, 164

100

Прізвище, ім'я, по  батько ві
фізично ї о со би

Серія, но мер, д ата вид ачі та
найменування о ргану, який вид ав

паспо рт*

Від со то к акц ій (часто к, паїв), які
належать засно внику та/або

учаснику (від  загально ї
кілько сті)

д /н д /н д /н

Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.



V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щод о освіти та стажу роботи посад ових осіб емітента

1) посад а Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Раєвський Анатолiй Олексiйович

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1951

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 19

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", начальник АСУП

8) д ата обрання та термін, на який обрано 17.05.1995, безстроково

9) опис Повноваження: Головний бухгалтер пред ставляє iнтереси
пiд приємства в виконавчих органах д ержавної влад и ,арбитраже
iнш. установах; має право д ругого пiд пису на фiнансово-
господ арчих д окументах; д оклад ає керiвництву про виявленi
нед олiки в межах своєї компетенцiї; вносить пропозицiї по
уд осконаленню роботи; пов'язанi та перед баченi посад овою
iнструкцiєю.Обов`язки: - забезпечувати вед ення бухгалтерського
облiку на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк i
фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостi
д iяльностi пiд приємства i технологiї обробки облiкових д аних;-
Над авати правд иву i повну iнформацiю про фiнансовий стан
,про результати д iяльностi i руху коштiв пiд приємства;- Органiзує
роботу по пiд готовцi пропозицiй пiд приємства по : визначенню
облiкової полiтики пiд приємства, вибору форми бухгалтерського
облiку; -Розробляє систему i форму внутрiшньо-господ арського
облiку та правил д окументообiгу, регистров аналiтичного облiку,
звiтностi i контролю господ арських операцiй;- Визначення
правового становища робiтникiв на пiд пис первинних i вiльних
облiкових д окументiв;- Вибору оптимальної структури бухгалтерiї
i кiлькостi iї робiтникiв, пiд вищення професiйнного рiвня
бухгалтерiв, забезпечення їх д овiд ковими матерiалами;-
Забезпечувати автоматизованою системою обробки д аних
бухгалтерського облiку. Непогашених суд имостей за корисливi та
посад овi злочини не має. Розмiр виплаченої за 2013 рiк
винагород и склав 39 106 грн. грн., в натуральнiй формi
винагород у не отримував. Стаж керiвної роботи 19 років. Перелік
посад  (за останні 5 років): головний бухгалтер Посад и на буд ь-
яких iнших пiд приємствах не обiймає. Змiн у персональному
склад i стосовно посад ової особи у звiтному перiод i не було.
Посад ова особа не над ала згод и на розкриття паспортних
д аних.

1) посад а Член Нагляд ової рад и

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Татарiнов Волод имир Iллiч

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1952

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 22

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ПВКФ "Калина", заст.д иректора

8) д ата обрання та термін, на який обрано 24.03.2011, 3 роки

9) опис НАГЛЯД ОВА РАД А Товариства є органом, що зд ійснює захист
прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної
Статутом та чинним законод авством України, контролює та
регулює д іяльність виконавчого органу. Повноваження члена
нагляд ової рад и: 1) отримувати повну, д остовірну та своєчасну
інформацію про Товариство, необхід ну д ля виконання своїх
функцій. Знайомитися із д окументами Товариства, отримувати їх
копії, а також копії д окументів д очірніх під приємств Товариства;
2) вимагати скликання засід ання нагляд ової рад и Товариства; 3)
над авати у письмовій формі зауваження на рішення нагляд ової
рад и Товариства; 4) отримувати справед ливу винагород у та
компенсаційні виплати за виконання функцій члена нагляд ової
рад и. Обов'язки:1) д іяти в інтересах Товариства, д обросовісно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок д іяти
д обросовісно і розумно означає необхід ність проявляти
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у
особи на такій посад і за под ібних обставин; 2) керуватися у своїй
д іяльності чинним законод авством України, Статутом
Товариства, Положенням, іншими внутрішніми д окументами
Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами
акціонерів та нагляд овою рад ою Товариства; 4) особисто брати
участь у загальних зборах акціонерів, засід аннях нагляд ової
рад и. Завчасно повід омляти про неможливість участі у загальних
зборах акціонерів Товариства та засід аннях нагляд ової рад и із
зазначенням причини від сутності; 5) д отримуватися



встановлених у Товаристві правил та процед ур щод о уклад ання
правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт
інтересів); 6 ) д отримуватися всіх встановлених у Товаристві
правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження
інформації з обмеженим д оступом. Не розголошувати
конфід енційну та інсайд ерську інформацію, яка стала від омою у
зв'язку із виконанням функцій члена нагляд ової рад и, особам,
які не мають д оступу д о такої інформації, а також
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7)
своєчасно над авати загальним зборам акціонерів, нагляд овій
рад і повну і точну інформацію про д іяльність та фінансовий стан
Товариства.Непогашених суд имостей за корисливi та посад овi
злочини не має. Розмiр виплаченої за 2013 рiк винагород и склав
9000 грн. , в натуральнiй формi винагород у не отримував.Стаж
керiвної роботи 22 роки. Перелік посад  (за останні 5 років):
заступник д иректора, д иректор, член нагляд ової рад и. Працює за
сумісництвом заступником д иректора ПВКФ "Калина" (69065,
м.Запоріжжя, вул. Електрозавод ська, 3), д иректор ППВКФ
"ВертикальПЛЮС" (69065, м. Запоріжжя, вул. Електрозавод ська,
3). Змін у персональному склад і щод о посад ової особи у
звітному період і не було. Посад ова особа не над ала згод и на
розкриття паспортних д аних.

1) посад а Член Нагляд ової рад и

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Муравйова Люд мила Прокопiвна

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1952

5) освіта** Серед ньо-технiчна

6) стаж керівної роботи (років)** 15

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", гол.спецiалiст з ЦП

8) д ата обрання та термін, на який обрано 24.03.2011, 3 роки

9) опис НАГЛЯД ОВА РАД А Товариства є органом, що зд ійснює захист
прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної
Статутом та чинним законод авством України, контролює та
регулює д іяльність виконавчого органу. Повноваження член
нагляд ової рад и: 1) отримувати повну, д остовірну та своєчасну
інформацію про Товариство, необхід ну д ля виконання своїх
функцій. Знайомитися із д окументами Товариства, отримувати їх
копії, а також копії д окументів д очірніх під приємств Товариства;
2) вимагати скликання засід ання нагляд ової рад и Товариства; 3)
над авати у письмовій формі зауваження на рішення нагляд ової
рад и Товариства; 4) отримувати справед ливу винагород у та
компенсаційні виплати за виконання функцій члена нагляд ової
рад и. Обов'язки:1) д іяти в інтересах Товариства, д обросовісно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок д іяти
д обросовісно і розумно означає необхід ність проявляти
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у
особи на такій посад і за под ібних обставин; 2) керуватися у своїй
д іяльності чинним законод авством України, Статутом
Товариства, Положенням, іншими внутрішніми д окументами
Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами
акціонерів та нагляд овою рад ою Товариства; 4) особисто брати
участь у загальних зборах акціонерів, засід аннях нагляд ової
рад и. Завчасно повід омляти про неможливість участі у загальних
зборах акціонерів Товариства та засід аннях нагляд ової рад и із
зазначенням причини від сутності; 5) д отримуватися
встановлених у Товаристві правил та процед ур щод о уклад ання
правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт
інтересів); 6 ) д отримуватися всіх встановлених у Товаристві
правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження
інформації з обмеженим д оступом. Не розголошувати
конфід енційну та інсайд ерську інформацію, яка стала від омою у
зв'язку із виконанням функцій члена нагляд ової рад и, особам,
які не мають д оступу д о такої інформації, а також
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7)
своєчасно над авати загальним зборам акціонерів, нагляд овій
рад і повну і точну інформацію про д іяльність та фінансовий стан
Товариства.Непогашених суд имостей за корисливi та посад овi
злочини не має. Розмiр виплаченої за 2013 рiк винагород и склав
8400 грн., в натуральнiй формi винагород у не отримувала.Стаж
керiвної роботи 15 років. Перелік посад  (за останні 5 років):
головний спецiалiст по цiнним паперам, член нагляд ової рад и.
Змін у персональному склад і щод о посад ової особи у звітному
період і не було. Посад ова особа не над ала згод и на розкриття
паспортних д аних.Посад и на буд ь-яких iнших пiд приємствах не
обiймає.

1) посад а Голова нагляд ової рад и

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Сид оров Олексiй Миколаевич

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д , д /н, д /н

4) рік народ ження** 1949



5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 20

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", начальник ФЕУ

8) д ата обрання та термін, на який обрано 22.04.2010, 3 роки

9) опис НАГЛЯД ОВА РАД А Товариства є органом, що зд ійснює захист
прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної
Статутом та чинним законод авством України, контролює та
регулює д іяльність виконавчого органу. Повноваження голови
нагляд ової рад и: 1) отримувати повну, д остовірну та своєчасну
інформацію про Товариство, необхід ну д ля виконання своїх
функцій. Знайомитися із д окументами Товариства, отримувати їх
копії, а також копії д окументів д очірніх під приємств Товариства;
2) вимагати скликання засід ання нагляд ової рад и Товариства; 3)
над авати у письмовій формі зауваження на рішення нагляд ової
рад и Товариства; 4) отримувати справед ливу винагород у та
компенсаційні виплати за виконання функцій члена нагляд ової
рад и. Обов'язки:1) д іяти в інтересах Товариства, д обросовісно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок д іяти
д обросовісно і розумно означає необхід ність проявляти
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у
особи на такій посад і за под ібних обставин; 2) керуватися у своїй
д іяльності чинним законод авством України, Статутом
Товариства, Положенням, іншими внутрішніми д окументами
Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами
акціонерів та нагляд овою рад ою Товариства; 4) особисто брати
участь у загальних зборах акціонерів, засід аннях нагляд ової
рад и. Завчасно повід омляти про неможливість участі у загальних
зборах акціонерів Товариства та засід аннях нагляд ової рад и із
зазначенням причини від сутності; 5) д отримуватися
встановлених у Товаристві правил та процед ур щод о уклад ання
правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт
інтересів); 6 ) д отримуватися всіх встановлених у Товаристві
правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження
інформації з обмеженим д оступом. Не розголошувати
конфід енційну та інсайд ерську інформацію, яка стала від омою у
зв'язку із виконанням функцій члена нагляд ової рад и, особам,
які не мають д оступу д о такої інформації, а також
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7)
своєчасно над авати загальним зборам акціонерів, нагляд овій
рад і повну і точну інформацію про д іяльність та фінансовий стан
Товариства.Непогашених суд имостей за корисливi та посад овi
злочини не має. Розмiр виплаченої за 2013 рiк винагород и склав
18000 грн., в натуральнiй формi винагород у не отримував.Стаж
керiвної роботи 20 років. Перелік посад  (за останні 5
років):начальник фiнансово-економiчного управлiння, голова
нагляд ової рад и. Змін у персональному склад і щод о посад ової
особи у звітному період і не було. Посад ова особа не над ала
згод и на розкриття паспортних д аних.Посад и на буд ь-яких iнших
пiд приємствах не обiймає.

1) посад а Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Вельможко Юрiй Олександ рович

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1960

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 20

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", головний iнженер

8) д ата обрання та термін, на який обрано 22.04.2010, 5 років

9) опис Виконавчим органом Товариства, який зд iйснює управлiння
поточною д iяльнiстю Товариства, є Правлiння (колегiальний
виконавчий орган).Повноваження члена правління в склад і
органу: -розробка проектiв рiчного бюд жету, бiзнес-планiв,
програм фiнансово-господ арської д iяльностi Товариства; -
розробка та затверд ження поточних фiнансово-господ арських
планiв i оперативних завд ань Товариства та забезпечення їх
реалiзацiї; -органiзацiя вед ення бухгалтерського облiку та
звiтностi Товариства. Склад ання та над ання на розгляд  загальних
зборiв квартальних та рiчних звiтiв Товариства; -розробка
штатного розклад у та затверд ження правил внутрiшнього
труд ового розпоряд ку, посад ових iнструкцiй та посад ових
оклад iв працiвникiв Товариства; -розпоряд ження майном
Товариства д ля забезпечення його поточної д iяльностi з
урахуванням обмежень, перед бачених Статутом та чинним
законод авством; -зд iйснення у вiд ношеннi працiвникiв
Товариства прав та обов`язкiв роботод авця, що перед баченi
законод авством України; -встановлення цiн та тарифiв на
послуги та прод укцiю Товариства; -пiд готовка поряд ку д енного
загальних зборiв, прийняття рiшення про д ату їх провед ення та
про включення пропозицiй д о поряд ку д енного, крiм скликання
акцiонерами позачергових загальних зборiв; -прийняття рiшення
про провед ення чергових та позачергових загальних зборiв
вiд повiд но д о Статуту Товариства та у випад ках, встановлених
чинним законод авством України; -визначення д ати склад ання



перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiд омленi про провед ення
загальних зборiв; -над силання в поряд ку, перед баченому
чинним законод авством України, пропозицiї акцiонерам про
прид бання належних їм простих акцiй особою (особами, що
д iють спiльно), яка прид бала контрольний пакет акцiй; -вирiшення
iнших питань д iяльностi Товариства, що необхiд нi д ля
д осягнення цiлей д iяльностi Товариства та забезпечення його
нормальної роботи згiд но д о законод авства України та Статуту.
Обов`язки члена правління в склад і органу: -д отримуватися всiх
встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу,
безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим д оступом; -не
розголошувати конфiд енцiйну та iнсайд ерську iнформацiю, яка
стала вiд омою у зв`язку iз виконанням функцiй члена правлiння,
особам, якi не мають д оступу д о такої iнформацiї, а також
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; -
керуватися у своїй д iяльностi чинним законод авством України,
Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми д окументами
Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами
акцiонерiв.Непогашених суд имостей за корисливi та посад овi
злочини не має. Розмiр виплаченої за 2013 рiк винагород и склав
87167 грн., в натуральнiй формi винагород у не отримував.Стаж
керiвної роботи 20 років. Перелік посад  (за останні 5 років):
головний iнженер, виконавчий д иректор, член правління Посад и
на буд ь-яких iнших пiд приємствах не обiймає. Змін у
персональному склад і щод о посад ової особи у звітному період і
не було. Посад ова особа не над ала згод и на розкриття
паспортних д аних.

1) посад а Заступник голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Маслов Сергiй Олександ рович

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1955

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 20

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", гол.менед жер

8) д ата обрання та термін, на який обрано 22.04.2010, 5 років

9) опис Виконавчим органом Товариства, який зд iйснює управлiння
поточною д iяльнiстю Товариства, є Правлiння (колегiальний
виконавчий орган).Повноваження заступника голови правління в
склад і органу: -розробка проектiв рiчного бюд жету, бiзнес-планiв,
програм фiнансово-господ арської д iяльностi Товариства; -
розробка та затверд ження поточних фiнансово-господ арських
планiв i оперативних завд ань Товариства та забезпечення їх
реалiзацiї; -органiзацiя вед ення бухгалтерського облiку та
звiтностi Товариства. Склад ання та над ання на розгляд  загальних
зборiв квартальних та рiчних звiтiв Товариства; -розробка
штатного розклад у та затверд ження правил внутрiшнього
труд ового розпоряд ку, посад ових iнструкцiй та посад ових
оклад iв працiвникiв Товариства; -розпоряд ження майном
Товариства д ля забезпечення його поточної д iяльностi з
урахуванням обмежень, перед бачених Статутом та чинним
законод авством; -зд iйснення у вiд ношеннi працiвникiв
Товариства прав та обов`язкiв роботод авця, що перед баченi
законод авством України; -встановлення цiн та тарифiв на
послуги та прод укцiю Товариства; -пiд готовка поряд ку д енного
загальних зборiв, прийняття рiшення про д ату їх провед ення та
про включення пропозицiй д о поряд ку д енного, крiм скликання
акцiонерами позачергових загальних зборiв; -прийняття рiшення
про провед ення чергових та позачергових загальних зборiв
вiд повiд но д о Статуту Товариства та у випад ках, встановлених
чинним законод авством України; -визначення д ати склад ання
перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiд омленi про провед ення
загальних зборiв; -над силання в поряд ку, перед баченому
чинним законод авством України, пропозицiї акцiонерам про
прид бання належних їм простих акцiй особою (особами, що
д iють спiльно), яка прид бала контрольний пакет акцiй; -вирiшення
iнших питань д iяльностi Товариства, що необхiд нi д ля
д осягнення цiлей д iяльностi Товариства та забезпечення його
нормальної роботи згiд но д о законод авства України та Статуту.
Обов`язки заступника голови правління в склад і органу: -
д отримуватися всiх встановлених у Товариствi правил,
пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим д оступом; -не розголошувати конфiд енцiйну та
iнсайд ерську iнформацiю, яка стала вiд омою у зв`язку iз
виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають
д оступу д о такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
iнтересах або в iнтересах третiх осiб; -керуватися у своїй
д iяльностi чинним законод авством України, Статутом
Товариства, iншими внутрiшнiми д окументами Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами
акцiонерiв.Непогашених суд имостей за корисливi та посад овi
злочини не має. Розмiр виплаченої за 2013 рiк винагород и склав
39522 грн., в натуральнiй формi винагород у не отримував.Стаж
керiвної роботи 20 років. Перелік посад  (за останні 5 років):
головний менед жер, д иректор, заступник голови правління.
Посад ова особа обiймає посад у д иректора ТОВ "ТМФ-СТО"
(69065, м.Запорiжжя, вул.Електрозавод ська, буд инок 3). Змін у



персональному склад і щод о посад ової особи у звітному період і
не було. Посад ова особа не над ала згод и на розкриття
паспортних д аних.

1) посад а Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Мурзак Сергiй Волод имирович

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1957

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 20

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", головний iнженер

8) д ата обрання та термін, на який обрано 22.04.2010, 5 років

9) опис Виконавчим органом Товариства, який зд iйснює управлiння
поточною д iяльнiстю Товариства, є Правлiння (колегiальний
виконавчий орган).Повноваження голови правління :1)
пред ставляти інтереси Товариства у від носинах з іншими
юрид ичними особами як в Україні, так і за її межами; 2)
від кривати рахунки в банках; 3) вчиняти правочини в розмірі
менше ніж 10 від сотків вартості активів за д аними останньої
річної фінансової звітності Товариства; 4) вид авати накази та
д авати розпоряд ження, які стосуються оперативної д іяльності
Товариства; 5) затверд жувати штатний розклад  Товариства; 6)
наймати на роботу та звільняти персонал Товариства; 7)
встановлювати обов'язки та повноваження персоналу
Товариства; 8) визначати форми, системи і розмір оплати праці
(оклад и та інші вид и д оход ів), а також режим праці і від починку
персоналу Товариства. Обов`язки голови правління: 1) керувати
роботою Правління, направляючи її на д осягнення мети
Товариства; 2) виконувати положень цього Статуту та вимог
чинного законод авства України, рішень Загальних зборів та
Нагляд ової рад и; 3) не розголошувати комерційну таємницю та
конфід енційну інформацію про д іяльність Товариства; 4)
забезпечувати зберігання д окументів Товариства; 5) на вимогу
акціонерів над авати їм д ля ознайомлення інформацію,
перед бачену чинним законод авством України та яка не є
комерційною таємницею. Непогашених суд имостей за корисливi
та посад овi злочини не має. Розмiр виплаченої за 2013рiк
винагород и склав 141747 грн., в натуральнiй формi винагород у
не отримував.Стаж керiвної роботи 20 років. Перелік посад  (за
останні 5 років):голова правління. Змін у персональному склад і
щод о посад ової особи у звітному період і не було. Посад ова
особа не над ала згод и на розкриття паспортних д аних.Посад и на
буд ь-яких iнших пiд приємствах не обiймає.

___________

* Зазначаються у разі над ання згод и фізичної особи на розкриття паспортних д аних. У разі ненад ання згод и
посад ової особи на розкриття паспортних д аних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щод о фізичних осіб.

2. Інформація про волод іння посад овими особами емітента акціями емітента

По сад а Прізвище, ім'я,
по  батько ві

фізично ї
о со би або

по вне
найменування

юрид ично ї
о со би

Паспо ртні
д ані

фізично ї
о со би
(серія,
но мер,

д ата
вид ачі,
о рган,
який

вид ав)*
або  ко д  за

ЄДРПОУ
юрид ично ї

о со би

Кількість
акц ій
(шт.)

Від
загально ї
кілько сті
акц ій (у

від со тках)

Кількість за вид ами акц ій

про сті
іменні

про сті на
пред 'явника

привілейо вані
іменні

привілейо вані
на

пред 'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Головний
бухгалтер

Раєвський
Анатолiй
Олексiйович

д /н, д /н, д /н 1209 0.11175023 1209 0 0 0

Член
Нагляд ової
рад и

Татарiнов
Волод имир
Iллiч

д /н, д /н, д /н 3335 0.30826055 3335 0 0 0

Член
Нагляд ової
рад и

Муравйова
Люд мила
Прокопiвна

д /н, д /н, д /н 392 0.03623332 392 0 0 0

Голова
Нагляд ової
рад и

Сид оров
Олексiй
Миколаевич

д /н, д /н, д /н 213 0.01968801 213 0 0 0



Член
правлiння

Вельможко Юрiй
Олександ рович

д /н, д /н, д /н 1007 0.09307897 1007 0 0 0

Заступник
голови
правлiння

Маслов Сергiй
Олександ рович

д /н, д /н, д /н 21986 2.0322 21986 0 0 0

Голова
Правлiння

Мурзак Сергiй
Волод имирович

д /н, д /н, д /н 203756 18.8336 203756 0 0 0

Усього 231898 21.43481108 231898 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі над ання згод и фізичної особи на розкриття паспортних д аних.



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

Найменування
юрид ично ї о со би

Ко д  за
ЄДРПОУ

Місц езнахо д ження Кількість
акц ій
(шт.)

Від
загально ї
кілько сті
акц ій (у

від со тках)

Кількість за вид ами акц ій

про сті
іменні

про сті на
пред 'явника

привілейо вані
іменні

привілейо вані
на

пред 'явника

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІД ПОВІД АЛЬНІСТЮ
"НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА ФІРМА
"СПЕЦОБЛАД НАННЯ"

31548979 Україна,
Запорізька область,
д /н, 69065, м.
Запорiжжя , вул.
Електрозавод ська,
буд . 3

613451 56.7025 613451 0 0 0

Прізвище, ім'я, по
батько ві фізично ї

о со би*

Серія, но мер, д ата вид ачі
паспо рта, найменування

о ргану, який вид ав паспо рт**

Кількість
акц ій
(шт.)

Від
загально ї
кілько сті
акц ій (у

від со тках)

Кількість за вид ами акц ій

про сті
іменні

про сті на
пред 'явника

привілейо вані
іменні

привілейо вані
на

пред 'явника

Мурзак Сергiй
Волод имирович

д /н, д /н, д /н 203756 18.8336 203756 0 0 0

Усього 817207 75.5361 817207 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не д ала згод и на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид
загальних

збо рів*

черго ві по зачерго ві

X  

Д ата
провед ення

18.04.2013

Кворум
зборів**

80.11

Опис Перелiк питань, що розгляд алися на загальних зборах:
1. Прийняття рішення з питань поряд ку (регламенту) провед ення Зборів. 
2. Обрання Лічильної комісії та затверд ження її склад у.
3. Звіт Правління про під сумки роботи Товариства за 2012 рік. 
4 . Затверд ження основних напрямків фінансово-господ арської д іяльності Товариства на 2013 рік.
5. Звіт Нагляд ової рад и.
6 . Затверд ження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
7. Затверд ження поряд ку покриття збитків за 2012 рік. 

Результати розгляд у питань поряд ку д енного:
По першому питанню постановили: Затверд ити наступний регламент роботи Зборів: Д ля розгляд у
першого та д ругого питань – по 5 хвил, Д ля розгляд у третього - сьомого питань – по 10 хвилин,
Д ля від повід ей на питання – д о 5 хвилин. 
По д ругому питанню постановили:Д ля під рахунку голосів при голосуванні з питань поряд ку
д енного цих Зборів обрати Лічильну комісію в кількості трьох осіб в такому склад і:1. Коровін
Олексій Петрович 2. Олександ рова Люд мила Петрівна 3. Соя Люд мила Петрівна
По третьому питанню постановили:
Затверд ити звіт Нагляд ової рад и за 2012 рік. Заслухав звіт голови Правління Мурзака Сергія
Волод имировича про під сумки роботи Товариства за 2012 рік та основні напрямки фінансово-
господ арської д іяльності на 2013 рік, Голова Зборів ставить на голосування питання про визнання
роботи Правління зад овільною:
По четвертому питанню постановили:Роботу Правління за під сумками 2012 року визнати
зад овільною.
Голова Зборів пропонує Зборам затверд ити основні напрямки фінансово-господ арської
д іяльності Товариства на 2013 рік:
По пятому питанню постановили:Затверд ити основні напрямки фінансово-господ арської
д іяльності Товариства на 2013 рік.
По шостому питанню постановили: Затверд ити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік. 
По сьомому питанню постановили: Затверд ити поряд ок покриття збитків за 2012 рік, а саме: увесь
прибуток, який буд е отриманий Товариством у 2013 році, направити на покриття збитків
Товариства минулих років.

Осіб, які под авали пропозиції д о переліку питань поряд ку д енного, не було. Ініціатором
провед ення загальних зборів була Нагляд ова рад а Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у від повід ній графі.

** У від сотках д о загальної кількості голосів.



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД ПОВІД АЛЬНІСТЮ "АУД ИТ-
ВІД "

Організаційноправова форма Товариство з обмеженою від повід альністю

Код  за ЄД РПОУ 30543571

Місцезнаход ження Україна, Запорізька область, д /н, м. Запоріжжя, 69035, пр. Леніна,
буд  161 кв 10

Номер ліцензії або іншого д окумента на цей вид
д іяльності

2162

Назва д ержавного органу, що вид ав ліцензію
або інший д окумент

Ауд иторська Палата України

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 26.01.2001

Міжміський код  та телефон (061) 213-26-44

Факс (061) 213-26-43

Вид  д іяльності Ауд итор (ауд иторськa фiрмa), якa над ає ауд иторськi послуги
емiтенту

Опис Особа над ає ауд иторські послуги.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ПРИВАТБАНК"

Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство

Код  за ЄД РПОУ 14360570

Місцезнаход ження Україна, Д ніпропетровська область, д /н, м. Д ніпропетровськ,
49094, вул. Набережна Перемоги, буд . 50

Номер ліцензії або іншого д окумента на цей вид
д іяльності

АЕ № 263148

Назва д ержавного органу, що вид ав ліцензію
або інший д окумент

Національна комісія з цінних паперів та фонд ового ринку

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 12.06.2013

Міжміський код  та телефон (056)716-33-64

Факс (056)716-33-64

Вид  д іяльності Юрид ична особа, яка зд iйснює професiйну д епозитарну
д iяльнiсть д епозитарної установи

Опис Особа над ає послуги д епозитарної установи.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ
ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ Д ОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ
РИНКАХ"

Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство

Код  за ЄД РПОУ 35917889

Місцезнаход ження Україна, м. Київ, д /н, м. Київ, 04107, вул. Тропініна, буд .7-Г

Номер ліцензії або іншого д окумента на цей вид
д іяльності

д /н

Назва д ержавного органу, що вид ав ліцензію
або інший д окумент

д /н

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента д /н

Міжміський код  та телефон 044-238-61-93

Факс 044-238-61-94

Вид  д іяльності Юрид ична особа, яка зд iйснює професiйну д епозитарну
д iяльнiсть д епозитарiю

Опис Частину 2013 року випуск цінних паперів обслуговувався в ПАТ
"Розрахунковий центр" (в минулому - ПрАТ "ВД ЦП"), поки
глобальний сертифікат не був перед аний д о ПАТ "НД У". Ці д ії
від бувалися на вимогу Закону України "Про д епозитарну систему
України". Д о цього особа над авала послуги д епозитарію, станом
на 31.12.2013 Товариства не користується послугами ПАТ
"Розрахунковий центр".

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

Публічне акціонерне товариство "Національний д епозитарій
України"

Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство

Код  за ЄД РПОУ 30370711

Місцезнаход ження Україна, м. Київ, д /н, м. Київ, 01001, вул. Б.Грінченка, буд .3

Номер ліцензії або іншого д окумента на цей вид
д іяльності

д /н

Назва д ержавного органу, що вид ав ліцензію
або інший д окумент

д /н

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента д /н

Міжміський код  та телефон (044)377-72-65

Факс (044)279-13-22

Вид  д іяльності Юрид ична особа, яка зд iйснює професiйну д епозитарну
д iяльнiсть д епозитарiю



Опис Станом на 31.12.2013 д іяльність д епозитарію не є ліцензійною,
ПАТ "НД У" має статус Центрального д епозитарію. Д о 12.10.2013
д іяла ліцензія АВ №581322, вид ана Д КЦПФР 25.05.2011. Особа
над ає послуги д епозитарію.



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Міжнаро д ний
ід ентифікац ійний

но мер

Т ип ц інно го
папера

Ф о рма
існування та

фо рма випуску

Но мінальна
вартість

(грн)

Кількість
акц ій
(штук)

Загальна
но мінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутно му
капіталі (у
від со тках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25.01.2011 3/08/1/11 Запорiзьке ТУ
Д КЦПФР

UA4000144018 Акція проста
безд окументарна
іменна

Безд окументарні
іменні

1 1081877 1081877 100

Акцiї Товариства не торгуються на організаційно оформлених зовнiшнiх ринках. Акціонери публічного акціонерного товариства можуть від чужувати належні їм
акції без згод и інших акціонерів товариства.Фактiв лiстингу/д елiстингу цiнних паперiв емiтента на фонд ових бiржах не було. Д од аткової емiсiї не зд ійснювали,
рiшення щод о д од аткової емiсiї акцiй не приймалося. Д острокового погашення не було.

2. Інформація про облігації емітента (д ля кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Но мінальна
вартість

(грн)

Кількість
у

випуску
(штук)

Ф о рма
існування
та фо рма
випуску

Загальна
но мінальна

вартість
(грн)

Про ц ентна
ставка за

о блігац іями
(у

від со тках)

Т ермін
виплати

про ц ентів

Сума
виплачених
про ц ентів
за звітний

періо д
(грн)

Дата
по гашення
о блігац ій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

2) д исконтні облігації

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Но мінальна
вартість

(грн)

Кількість
у

випуску
(штук)

Ф о рма
існування
та фо рма
випуску

Загальна
но мінальна

вартість
(грн)

Дата
по гашення
о блігац ій

1 2 3 4 5 6 7 8

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Но мінальна
вартість

(грн)

Кількість
у

випуску
(штук)

Ф о рма
існування
та фо рма
випуску

Загальна
но мінальна

вартість
(грн)

Найменування
то вару

(по слуги), під
який

зд ійснено
випуск

Дата
по гашення
о блігац ій

1 2 3 4 5 6 7 8 9

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких під лягає реєстрації)
(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрац ії
випуску

Вид  ц інних
паперів

Обсяг
випуску (грн)

Обсяг ро зміщених ц інних паперів на
звітну д ату (грн)

Умо ви о б ігу та
по гашення

1 2 3 4 5

д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

2) інформація про похід ні цінні папери

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Вид
по хід них

ц інних
паперів

Різно вид
по хід них

ц інних
паперів

Серія Стро к
ро зміщення

Стро к
д ії

Стро к
(термін)

вико нання

Кількість
по хід них

ц інних
паперів у
випуску
(штук)

Обсяг
випуску

(грн)

Характерристика
базо во го  активу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н



XI. Опис бізнесу

Важливі под ії розвитку (у тому
числі злиття, под іл, приєд нання,
перетворення, вид іл);

Публічне акціонерне товариство «Електротехнологія» засновано на базi
Запорiзького завод а спецiального технологiчного облад нання, заснованого у
1972р., з намiром концентрацiї та розвитку виробництва спецiального
технологiчного облад нання д ля механiзацiї та автоматизацiї технологiчних
процесiв на пiд приємствах Мiнiстерства електротехнiчної промисловостi.
Товариство призначено д ля органiзацiї виробництва та виготовлення
рiзноманiтного технологiчного облад нання, у т.ч. використовуємого у
трансформаторобуд iвництвi. Злиття, под iлу, приєд нання, перетворення, вид iлу у
звiтному перiод i не було.

організаційна структура
емітента, д очірні під приємства,
філії, пред ставництва та інші
від окремлені структурні
під розд іли із зазначенням
найменування та
місцезнаход ження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі
від повід но д о поперед ніх
звітних період ів;

Публічне акціонерне товариство «Електротехнологія» не має д очірніх
під приємств, філій, пред ставництв або інших від окремлених структурних
під розд ілів. Мiсцезнаход ження Товариства: 69065, м. Запоріжжя, вул.
Електрозавод ська,3. При нинi д iючiй структурi д осягнута значна ефективнiсть
управлiння та використання ресурсiв. Оренд ованих основних засобів немає. Змін
в організаційній структурі порівняно з поперед нім звітним період ом не було.

серед ньооблікова чисельність
штатних працівників облікового
склад у (осіб), серед ня
чисельність позаштатних
працівників та осіб, які
працюють за сумісництвом
(осіб), чисельність працівників,
які працюють на умовах
неповного робочого часу (д ня,
тижня) (осіб), фонд у оплати
праці. Крім того, зазначаються
факти зміни розміру фонд у
оплати праці, його збільшення
або зменшення від носно
поперед нього року.
Зазначається кад рова програма
емітента, спрямована на
забезпечення рівня кваліфікації
її працівників операційним
потребам емітента;

Серед ньооблікова чисельність штатних працівників облікового склад у (осіб) - 234.
Серед ня чисельність позаштатних працівників - 18. Серед ня чисельність осіб, які
працюють за сумісництвом (осіб) -8.Чисельність працівників, які працюють на
умовах неповного робочого часу (д ня, тижня)-195. Фонд у оплати праці - 4461,1.
Факти зміни розміру фонд у оплати праці, його збільшення або зменшення
від носно поперед нього року: ФОТ зменшився на 251,6  тис. грн. Кад рова програма
емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента,8 робітників навчено д ругій суміжній професії, 5
чоловік навчено професії токаря, фрезерувальника, різальника металу на
ножицях. На під приємстві проход или практику 3 студ ента ВУЗів і 8 учнів ліцеїв.

належність емітента д о буд ь-
яких об'єд нань під приємств,
найменування та
місцезнаход ження об'єд нання,
зазначаються опис д іяльності
об'єд нання, функції та термін
участі емітента у від повід ному
об'єд нанні, позиції емітента в
структурі об'єд нання;

Товариство не належить д о буд ь-яких об'єд нань під приємств.

спільна д іяльність, яку емітент
провод ить з іншими
організаціями, під приємствами,
установами, при цьому
вказуються сума вклад ів, мета
вклад ів (отримання прибутку,
інші цілі) та отриманий
фінансовий результат за звітний
рік по кожному вид у спільної
д іяльності;

Товариство не провод ить спільну д іяльність з іншими організаціями,
під приємствами, установами.

буд ь-які пропозиції щод о
реорганізації з боку третіх осіб,
що мали місце протягом
звітного період у, умови та
результати цих пропозицій;

Буд ь-яких пропозицiй щод о реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом
звiтного перiод у не над ход ило.

опис обраної облікової
політики (метод  нарахування
амортизації, метод  оцінки
вартості запасів, метод  обліку
та оцінки вартості фінансових
інвестицій тощо);

Бухгалтерський облік вед еться автоматизовано, від повід но д о Закону України
"Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996- ХІУ від
16.07.1999р., з використанням Плану рахунків бухгалтерського
обліку.Використовуються програми бухгалтерського та фінансового обліку
1С.Бухгалтерський облік на Товаристві склад ається згід но положень (станд артів)
бухгалтерського обліку. На під приємстві розроблена і затверд жена наказом
д иректора облікова політика під приємства. Д ані бухгалтерського обліку співставні
в бухгалтерських регістрах, головній книзі і балансі та під тверд жуються первинними
д окументами.
Метод  нарахування амортизації: з 01.04.2011 року згід но Под аткового код ексу
України - прямолінійним метод ом. Метод  оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод
обліку і оцінки вартості фінансових інвестицій наказом про обліку політику не
перед бачений.

основні вид и прод укції або
послуг, що їх виробляє чи
над ає емітент, за рахунок
прод ажу яких емітент отримав
10 або більше від сотків д оход у
за звітний рік, у тому числі
обсяги виробництва (у
натуральному та грошовому
виразі), серед ньореалізаційні
ціни, суму виручки, окремо
над ається інформація про
загальну суму експорту, а також
частку експорту в загальному

Основні вид и прод укції(послуг):Верстати та облад нання. Обсяги виробництва (у
натуральному та грошовому виразі) 6  шт./ 5394,9  тис. грн, серед ньореалізаційні
ціни - 1039,2 тис грн , суму виручки 5196,0  тис. грн, загальна суму експорту - 1635,4
тис. грн, частка експорту в загальному обсязі прод ажів - 31,5 %. Перспективність
виробництва: провад иться робота над  випуском преса кривошипного д ля
отримання тонкого просiяно-витяжного листа (рулону), яке використовується в
буд iвництвi.Виробництво та збут прод укцiї не залежить вiд  сезону. Основні ринки
збуту - Україна, Росія, країни СНД . Основні клієнти- Серед ні і великі під приємства.
Основні ризики д іяльності емітента - Нестабільність економіки. Заход и щод о
зменшення ризиків - Потрібен д ержавний протекціонізм. Заход и захисту своєї
д іяльності - Під вищення конкурентозд атності виробів. Заход и розширення
виробництва та ринків збуту - Під вищення конкурентозд атності виробів.
Канали збуту та метод и прод ажу - Прямі господ арські зв’язки .



обсязі прод ажів,
перспективність виробництва
окремих товарів, виконання
робіт та над ання послуг;
залежність від  сезонних змін;
про основні ринки збуту та
основних клієнтів; основні
ризики в д іяльності емітента,
заход и емітента щод о
зменшення ризиків, захисту
своєї д іяльності та розширення
виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й метод и
прод ажу, які використовує
емітент; про д жерела сировини,
їх д оступність та д инаміку цін;
інформацію про особливості
стану розвитку галузі
виробництва, в якій зд ійснює
д іяльність емітент, рівень
впровад ження нових
технологій, нових товарів, його
становище на ринку;
інформацію про конкуренцію в
галузі, про особливості
прод укції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку
емітента; кількість
постачальників за основними
вид ами сировини та матеріалів,
що займають більше 10
від сотків в загальному об'ємі
постачання, у разі якщо емітент
зд ійснює свою д іяльність у
д екількох країнах, необхід но
зазначити ті країни, у яких
емітентом отримано 10 або
більше від сотків від  загальної
суми д оход ів за звітний рік;

Д жерела сировини - Україна, Д оступність сировини - Д жерела сировини д остатньо
д оступні, що д озволяє безперебійно виконувати замовлення покупців. Д инаміка
цін на сировину - Зростає вартість сировини. Стан розвитку галузi виробництва, в
якiй зд iйснює д iяльнiсть емiтент, визначається: - нед остатнiм розвитком галузi
через постiйне зростання цiн на метал, сировину, комплектуючi та енергоносiї; -
нед остатнiстю висококвалiфiкованих iнженерних кад рiв - конструкторiв, технологiв
та робiтничих спецiальностей - фрезувальникiв, токарiв, розточникiв. - великою
конкуренцiєю з боку Європейських i Азiатських д ержав, вiд сутнiстю д ержавної
пiд тримка вiтчизняного виробника.Рівень впровад ження нових технологій, нових
товарів: Нові товари та технології майже не впровад жуються в зв”язку із спад ом в
економіці. Становище емітента на ринку: під приємство д авно працює, є д остатньо
від омим, становище емітента на ринку стабільне. Інформація про конкуренцію в
галузі - Рівень конкуренції високий. Особливості прод укції(послуг) емітента-
Спеціальне технологічне облад нання.
Перспективні плани розвитку емітента - Необхід но від новити економічні та
політичні від носини із сусід німи країнами
Кількість постачальників за основними вид ами сировини та матеріалів, що
займають більше 10 % у загальному об’ємі постачання- 8. Емітент зд ійснює свою
д іяльність у Росії, Казахстані, у яких ним отримано 10 або більше від сотків від
загальної суми д оход ів за звітний рік 

основні прид бання або
від чуження активів за останні
п'ять років. Якщо під приємство
планує буд ь-які значні
інвестиції або прид бання,
пов'язані з його господ арською
д іяльністю, їх необхід но
описати, включаючи суттєві
умови прид бання або
інвестиції, її вартість і спосіб
фінансування;

Прид бано основних активів за останні 5 років: У 2009 році - на суму 130 тис. грн. У
2010 році - прид бань ОЗ не було. У 2011 році - на суму 699 тис. грн.У 2012 році -
на суму 245 тис. грн. У 2013 році - прид бань ОЗ не було. Прод ано за останні 5
років: У 2009 прод ад у ОЗ не було.У 2010 році прод ано на суму 107 тис. грн. У
2011 році прод ано на суму 30 тис. грн. У 2012 році прод ано на суму 823 тис. грн. У
2013 році - 839 тис грн. Ліквід овано (списано) основних активів за останні 5 років:
У 2009 році ліквід ації ОЗ не було.У 2010 році - на суму 107 тис. грн. У 2011 році -
на суму 350 тис. грн. У 2012 році - на суму 62 тис. грн. У 2013 році - на суму 206 тис
грн. Планів щод о інвестицій або прид бань, пов’язаних з господ арською
д іяльністю, Товариство не має.

правочини з власниками
істотної участі, членами
нагляд ової рад и або членами
виконавчого органу,
афілійованими особами,
зокрема всі правочини,
уклад ені протягом звітного року
між емітентом або його
д очірніми/залежними
під приємствами,
від окремленими під розд ілами,
з од ного боку, і власниками
істотної участі, членами
нагляд ової рад и або членами
виконавчого органу, з іншого
боку. За цими правочинами
зазначаються: д ата, сторони
правочину, його зміст, сума,
під става уклад ання та метод ика
ціноутворення, застосована
емітентом д ля визначення суми
правочину та за необхід ності
інша інформація;

У звітному період і правочини з власниками істотної участі, членами нагляд ової
рад и або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема
правочини, уклад ені між емітентом або його д очірніми/залежними
під приємствами, від окремленими під розд ілами, з од ного боку, і власниками
істотної участі, членами нагляд ової рад и або членами виконавчого органу, з
іншого боку не уклад алися.

основні засоби емітента,
включаючи об'єкти оренд и та
буд ь-які значні правочини
емітента щод о них; виробничі
потужності та ступінь
використання облад нання;
спосіб утримання активів,
місцезнаход ження основних
засобів. Крім того, необхід но
описати екологічні питання, що
можуть позначитися на
використанні активів
під приємства плани
капітального буд івництва,
розширення або
уд осконалення основних
засобів, характер та причини
таких планів, суми вид атків, у
тому числі вже зроблених, опис
метод у фінансування,
прогнозні д ати початку та
закінчення д іяльності та
очікуване зростання

Під приємство використовує тільки власні основні засоби. Товариство над ає в
оренд у основні засоби: зд ає в оренд у примiщення ад мiнiстративного корпусу,
склад и, виробничi площi. Протягом звітного період у значних правочинів щод о
об”єктів оренд и не було.Виробничі потужності (облад нання, устаткування) є
власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за
власний рахунок. Більша частина корисної площі не використовується за
призначеннями, у зв’язку від сутністю попиту на виготовлення прод укції. Ступінь
використання активів:буд івлі та споруд и - 70%, машини та облад нання - 65 %,
Транспортні засоби - 100 %.Спосіб утримання активів: утримання активiв
від бувається за рахунок власних коштів Товариства.
Основні засоби знаход яться за місцезнаход женням Товариства: 69065, м.
Запоріжжя, вул. Електрозавод ська,3.Екологічні питання, що можуть позначитися на
використанні активів під приємства: Екологічних питань, що можуть позначитися на
використанні активів під приємства, немає. Планів щод о капітального буд івництва,
розширення або уд осконалення основних засобів, Товариство немає.



виробничих потужностей після її
завершення;

проблеми, які впливають на
д іяльність емітента; ступінь
залежності від  законод авчих
або економічних обмежень;

Проблеми, які впливають на д іяльність емітента: нестабiльнiсть економiчної
ситуацiї; неспод iванiсть та нестабiльнiсть у сферi под аткової полiтики, збiльшення
ставок опод аткування; криза платiжної д исциплiни споживачiв товариства;
iнфляцiйнi процеси.
Ступінь залежності від  законод авчих або економічних обмежень: високий.

факти виплати штрафних
санкцій (штраф, пеня, неустойка)
і компенсацій за порушення
законод авства;

Фактів виплати штрафних санкцій: штрафів, пені, неустойки та компенсацій за
порушення законод авства не було.

опис обраної політики щод о
фінансування д іяльності
емітента, д остатність робочого
капіталу д ля поточних потреб,
можливі шляхи покращення
ліквід ності за оцінками фахівців
емітента;

Товариство знаход иться на самофiнансуваннi. Робочого капіталу д остатньо д ля
поточних потреб.Фахiвцi Товариства не провод или у звiтному роцi оцiнки шляхiв
покращення лiквiд ностi.

вартість уклад ених, але ще не
виконаних д оговорів
(контрактів) на кінець звітного
період у (загальний під сумок) та
очікувані прибутки від
виконання цих д оговорів;

На кінець звітного період у Товариство не має уклад ених, але ще не виконаних
д оговорів.

стратегія под альшої д іяльності
емітента щонайменше на рік
(щод о розширення
виробництва, реконструкції,
поліпшення фінансового стану,
опис істотних факторів, які
можуть вплинути на д іяльність
емітента в майбутньому);

Стратегія под альшої д іяльності щонайменше на рік не перед бачає розширення
виробництва або реконструкції.
Д ля поліпшення фінансового стану планується зд ійснити заход и по розширенню
ринків збуту.
Істотні факти, які можуть вплинуть на д іяльність емітента в майбутньому, -
необгрунтовані зміни в економіці країни, в под атковому законод австві тощо.

опис політики емітента щод о
д ослід жень та розробок,
вказати суму витрат на
д ослід ження та розробку за
звітний рік;

Д ослід ження та розробки Товариством у звітному період і не зд ійснювалися, в
майбутньому не плануються. Витрат на д ослід ження та розробки не було.

суд ові справи, стороною в яких
виступає емітент, його д очірні
під приємства або його
посад ові особи (д ата від криття
провад ження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог,
найменування суд у, в якому
розгляд ається справа,
поточний стан розгляд у). У разі
від сутності суд ових справ про
це зазначається;

Суд ові справи протягом звітного року, стороною в яких виступає емітент, його
д очірні під приємства або його посад ові особи:

Д ата від криття провад ження у справі - 29.05.13
Сторони: за позовом  Запорізького міжрайонного прокурора з нагляд у за
д од ержанням законів у природ оохоронній сфері в інтересах д ержави в особі
органу, уповноваженого зд ійснювати від повід ні функції в спірних
правовід носинах -
позивач-1 - Запорізька міська рад а (69105, м.Запоріжжя, пр. Леніна, 206)
позивач-2 - Комунальне під приємство «Вод оканал» (69002, м.Запоріжжя, вул..
Артема, 61)
д о від повід ача Публічного акціонерного товариства «Електротехнологія»
Зміст позовних вимог: про стягнення 18344 грн. 77 коп. плати за скид
понад нормативних забруд нень д о системи каналізації
Розмір позовних вимог: 18344 грн. 77 коп.
Найменування суд у, в якому розгляд ається справа: Господ арський суд
Запорізької області
Поточний стан розгляд у: розглянута, рішення набрало законної сили.

Д ата від криття провад ження у справі: 08.07.2013
Сторони: Позивач - Публічне акціонерне товариство «Електротехнологія»,
Від повід ач - Територіальна д ержавна інспекція з питань праці у Запорізькій
області
Зміст позовних вимог про:визнання д ії протиправними,
Розмір позовних вимог: позов немайнового характеру
Найменування суд у, в якому розгляд ається справа: Запорізький окружний
ад міністративний суд
Поточний стан розгляд у: розглянута, рішення набрало законної сили.

Д ата від криття провад ження у справі: 07.10.2013р.
Сторони: Позивач - публічне акціонерне товариство «Електротехнологія»,
від повід ач - Д ержавна под аткова інспекції у Ленінському районі м. Запоріжжя
Зміст позовних вимог: про скасування под аткових повід омлень - рішень
Розмір позовних вимог: позов немайнового характеру
Найменування суд у, в якому розгляд ається справа: Запорізький окружний
ад міністративний суд
Поточний стан розгляд у: Оскаржується в апеляційній інстанції

Д ата від криття провад ження у справі: 21.10.2013
Сторони: Позивач - Публічне акціонерне товариство «Електротехнологія»,
від повід ач - Товариство з обмеженою від повід альністю Науково-виробниче
під приємство «Шафрон»
Зміст позовних вимог: про стягнення 33082,18 грн. заборгованості з оренд ної
плати та 13840,40 грн. неустойки  
Розмір позовних вимог: стягнення 33082,18 грн. заборгованості з оренд ної плати
та 13840,40 грн. неустойки  
Найменування суд у, в якому розгляд ається справа: Господ арський суд
Запорізької області
Поточний стан розгляд у:розглянута, рішення набуло законної сили

інша інформація, яка може бути
істотною д ля оцінки інвестором
фінансового стану та
результатів д іяльності емітента,

Інша інформація, яка може бути істотною д ля оцінки інвестором фінансового
стану та результатів д іяльності емітента, від сутня. Навед ена в звіті інформація є
д остатньою д ля оцінки фінансового стану та результатів д іяльності емітента.
Аналітична д овід ка щод о інформації про результати та аналіз господ арювання



у тому числі за наявності
інформацію про результати та
аналіз господ арювання
емітента за останні три роки у
формі аналітичної д овід ки в
д овільній формі.

емітента за останні три роки фахівцями емітента не склад алася.



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

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

Найменування
о сно вних

засо б ів

Власні о сно вні засо би
(тис.грн.)

Оренд о вані о сно вні засо би
(тис.грн.)

Осно вні засо би, всьо го
(тис.грн.)

на по чато к
періо д у

на кінец ь
періо д у

на по чато к
періо д у

на кінец ь
періо д у

на по чато к
періо д у

на кінец ь
періо д у

1. Виробничого
призначення:

15124 14229 0 0 15124 14229

буд івлі та
споруд и

12274 11681 0 0 12274 11681

машини та
облад нання

2582 2326 0 0 2582 2326

транспортні
засоби

267 218 0 0 267 218

інші 1 4 0 0 1 4

2.
Невиробничого
призначення:

0 0 0 0 0 0

буд івлі та
споруд и

0 0 0 0 0 0

машини та
облад нання

0 0 0 0 0 0

транспортні
засоби

0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 15124 14229 0 0 15124 14229

Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами): Буд івлі та споруд и -50 років; машини та
облад нання - 30-40 років, транспортні засоби -15 років,інші -10 років. Умови користування
основними засобами за всiма групами зад овiльнi. Основні засоби за усіма групами
використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів (без урахування
інвестиційної нерухомості) на початок звітного період у 12 901 тис.грн., на кінець звітного період у
— 12 874 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів (без урахування інвестиційної нерухомості) на
початок звітного період у 6 ,9%, на кінець звітного період у 12,45 %.Ступінь використання основних
засобів — 98%. Сума нарахованого зносу (без урахування інвестиційної нерухомості) на початок
звітного період у 891 тис.грн., на кінець звітного період у — 1603 тис. грн. Первісна вартість
інвестиційної нерухомості на початок звітного період у 3278 тис.грн., на кінець звітного період у —
3278 тис. грн. Ступінь зносу інвестиційної нерухомості на початок звітного період у 5%, на кінець
звітного період у 9 ,8%. Знос інвестиційної нерухомості на початок звітного період у 164 тис.грн., на
кінець звітного період у — 320 тис. грн. Обмеження на використання майна емітента від сутні.
Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного період у не було, різниця основних
засобів Товариства звітного року з поперед нім, повязана з переход ом Товариства на МСФЗ

13.2. Інформація щод о вартості чистих активів емітента

Найменування
по казника

За звітний періо д За по перед ній періо д

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис.грн.)

14553 15213

Статутний
капітал (тис.грн.)

1082 1082

Скоригований
статутний
капітал (тис.грн.)

1082 1082

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiд бувався вiд повiд но д о метод ичних рекоменд ацiй Д КЦПФР
(Рiшення № 485 вiд  17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв провод илося за
формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiод iв -
Д овгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв -
Д оход и майбутнiх перiод iв.

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (14 553 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (1082 тис.грн.). Це
вiд повiд ає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного код ексу України.



3. Інформація про зобов'язання емітента

Вид и зо бо в'язань Дата
виникнення

Непо гашена частина
бо ргу (тис. грн)

Від со то к за ко ристування
ко штами (від со то к річних)

Дата
по гашення

Кред ити банку X 0 X X

у тому числі:

д /н д /н д /н д /н д /н

Зобов'язання за
цінними паперами

X 0 X X

у тому числі:

за облігаціями (за
кожним власним
випуском):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за іпотечними
цінними паперами (за
кожним власним
випуском):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за сертифікатами
ФОН (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними
паперами (у тому
числі за похід ними
цінними паперами)
(за кожним вид ом):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за фінансовими
інвестиціями в
корпоративні права
(за кожним вид ом):

X 0 X X

д /н д /н д /н X д /н

Под аткові
зобов'язання

X 129 X X

Фінансова д опомога
на зворотній основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 5016 X X

Усього зобов'язань X 5145 X X

Опис Д о інших зобовязань (5016 тис грн) від носять: кред иторську заборгованність за роботи,
товари, послуги (270 тис грн), зі страхування (96 тис грн), з оплати праці (184 тис грн),
кред иторську заборгованність за од ержаними авансами (4405 тис грн), кред иторську
заборгованність за розрахунками з учасниками (3 тис грн), поточні забезпечення (23 тис грн),
інші зобовязання (35 тис грн)



4 . Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних вид ів прод укції

N
з/п

Осно вний вид
про д укц ії*

Обсяг виро бниц тва Обсяг реалізо вано ї про д укц ії

у натуральній
фо рмі

(фізична о д .
вим.**)

у
гро шо вій

фо рмі
(тис. грн)

у від со тках
д о  всієї

виро блено ї
про д укц ії

у натуральній
фо рмі

(фізична о д .
вим.**)

у
гро шо вій

фо рмі
(тис. грн)

у від со тках д о
всієї

реалізо вано ї
про д укц ії

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Машини та
устаткування
спеціального
призначення

6 шт. 5394.9 45.6 5 шт 5196 44.8

___________

* Зазначаються основні вид и прод укції, які становлять більше 5 % від  загального обсягу виробленої прод укції в
грошовому вимірі.

** Фізична од иниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої прод укції

N
з/п

Склад  витрат* Від со то к від  загально ї со б іварто сті реалізо вано ї про д укц ії (у
від со тках)

1 2 3

1 Матеріальні витрати 32.1

2 Заробітна плата 14.4

3 Від рахування на соціальні
заход и

5.5

4 Наклад ні витрати 45.1

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від  собівартості реалізованої прод укції.



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування
ауд иторської
фірми (П. І. Б.
фуд итора -
фізичної особи -
під приємця)

Товариство з обмеженою від повід альністю "АУД ИТ-ВІД "

Код  за ЄД РПОУ
(реєстраційний
номер облікової
картки* платника
под атків -
фізичної особи)

30543571

Місцезнаход ження
ауд иторської
фірми, ауд итора

69035, м.Запоріжжя, пр.Леніна, б.161, оф.10

Номер та д ата
вид ачі свід оцтва
про включення д о
Реєстру
ауд иторських
фірм та ауд иторів,
вид аного
Ауд иторською
палатою України

№2162, 26.01.2001

Реєстраційний
номер, серія та
номер, д ата
вид ачі та строк д ії
свід оцтва про
внесення д о
реєстру
ауд иторських
фірм, які можуть
провод ити
ауд иторські
перевірки
професійних
учасників ринку
цінних паперів**

д /н, д /н, д /н, д /н

Текст
ауд иторського
висновку (звіту)

ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУД ИТОРА щод о д остовірності та повноти річної
фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Електротехнологія» за період  з
01.01.2013р. по 31.12.2013р. Голові правління ПАТ «Електротехнологія» Мурзаку С.В. В
Національну Комісію з цінних паперів та фонд ового ринку в Україні Ми провели ауд ит
фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Електротехнологія» (код  за
ЄД РПОУ – 05402335); місцезнаход ження -Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя, 69065 вул.
Електрозавод ська, буд .3; д ержавна реєстрація 08.02.1996 року Виконавчим комітетом
Запорізької міської рад и; що д од ається, яка склад ається з балансу (звіту про фінансовий стан)
станом на 31.12.2013р. та від повід них звітів про фінансові результати (звіту про сукупний
д охід ), рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією д атою, а також з
стислого виклад у суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи
інформацію щод о вартості чистих активів станом на 31.12.2013р., а також д отримання вимог
статті 41 Закону України «Про цінні папери та фонд овий ринок», зокрема, щод о емітентів
цінних паперів та Звіту емітента. Повна фінансова звітність була склад ена управлінським
персоналом із використанням описаної в примітках концептуальної основи спеціального
призначення, що грунтується на застосуванні вимог МСФЗ. Від повід альність управлінського
персоналу за поперед ню фінансову звітність Управлінський персонал несе від повід альність за
склад ання та д остовірне пред ставлення фінансової звітності від повід но д о Міжнарод них
станд артів бухгалтерського обліку, Міжнарод них станд артів фінансової звітності та за такий
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним д ля того, щоб
забезпечити склад ання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслід ок
шахрайства або помилки. Від повід альність ауд итора Ауд ит перед бачає виконання
ауд иторських процед ур д ля отримання ауд иторських д оказів щод о сум та розкриття їх у
фінансовій звітності. Вибір процед ур залежить від  суд ження ауд итора, включаючи оцінку
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслід ок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, ауд итор розгляд ає заход и внутрішнього контролю, що
стосуються склад ання та д остовірного под ання фінансової звітності Товариством, з метою
розробки ауд иторських процед ур, які від повід ають обставинам, а не з метою висловлення
д умки щод о ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господ арювання. Ауд ит включає
також оцінку від повід ності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального под ання фінансової звітності. У
зв’язку з тим, що згід но з умовами д оговору не було перед бачено провед ення заглибленного
аналізу якості вед ення под аткового обліку, ауд итор не несе від повід альності за повноту
под аткового обліку. Під става д ля висловлення умовно-позитивної д умки Ми вважаємо, що
отримали д остатні та прийнятні ауд иторські д окази д ля висловлення нашої умовно-позитивної
д умки, проте існують д еякі обмеження, а саме: Ми не в повному обсязі отримали ауд иторські
д окази у вигляд і прямої письмової від повід і від  третьої сторони щод о під тверд ження
торгівельної д ебіторської та кред иторської заборгованості, від ображених на балансі
товариства станом на 31.12.2013 року. Ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією
наявних запасів станом на 31.12.2013року, оскільки не було отримане поперед ження від
Товариства щод о провед ення інвентаризації. Через характер облікових записів Товариства ми
не мали змоги під тверд ити кількість запасів за д опомогою інших ауд иторських процед ур. В усіх
інших суттєвих аспектах фінансова звітність від повід ає вимогам Концептуальної основи
склад ання фінансової звітності та МСФЗ. Д атою переход у на МСФЗ Товариство визнало 1 січня
2012 року, що було д озволено спільним листом Міністерства фінансів України, НБУ та
Д ержавної служби статистики України від  07.12.2011 року № 12-208/1757-14830/31-08410-06-
5/30523/04/4-07/702, тому поточна фінансова звітність є першою повною фінансовою
звітністю, що склад ена від повід но д о вимог МСФЗ. Умовно-позитивна д умка На нашу д умку, за
виключенням обмежень, зазначених в поперед ньому параграфі, фінансові звіти у всіх суттєвих
аспектах справед ливо та д остовірно від ображають фінансовий стан Товариства станом на 31
груд ня 2013р., його фінансові результати за 2013 рік. Фінансова звітність під готовлена на
під ставі д ійсних д аних первинного бухгалтерського обліку та розрахунків, від ображених в
трансформаційних таблицях по перевод у показників з ПСБО в МСФЗ, та від повід ає



встановленим вимогам Міжнарод них станд артів бухгалтерського обліку та фінансової звітності,
чинного Законод авства України й прийнятої облікової політики під приємства. Звіт щод о вимог
інших законод авчих та нормативних актів Цей розд іл ауд иторського висновку під готовлено
від повід но д о Вимог д о ауд иторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних
паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверд жених рішенням Д ержавної комісії з
цінних паперів та фонд ового ринку 29.09.2011р. № 1360. Оцінка статей активів, зобов'язань та
власного капіталу та їх розкриття зд ійснюється Товариством в цілому від повід но д о принципів,
встановлених Міжнарод ними станд артами бухгалтерського обліку та Наказом про облікову
політику під приємства. В наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на
д од аткову інформацію, д умка щод о якої вимагається пунктом 2 розд ілу П "Положення щод о
під готовки ауд иторських висновків, які под аються д о Д ержавної комісії з цінних паперів та
фонд ового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками
фонд ового ринку", затверд женого рішенням Д КЦПФР № 1528 від  19.12.2006р. та №1360 від
29.09.2011р. Концептуальною основою д ля під готовки фінансової звітності Товариства є
Міжнарод ні станд арти бухгалтерського обліку та Міжнарод ні станд арти фінансової звітності,
внутрішні положення Товариства, Принципи облікової політики, які були використані при
під готовці зазначеної фінансової звітності навед ені в Примітках д о фінансової звітності ПАТ
«Електротехнологія». Визначені положення облікової політики послід овно застосовувались по
від ношенню д о всіх пред ставлених в звітності період ах. Фінансова звітність за міжнарод ними
станд артами фінансової звітності була склад ена на основі бухгалтерських записів згід но
українського законод авства шляхом трансформації з внесенням коригувань, провед енням
перекласифікації статей з метою д остовірного пред ставлення інформації згід но вимог МСФЗ.
Фінансову звітність було склад ено за формами, встановленими Національним положенням
(станд артом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги д о фінансової звітності» із змінами та
д оповненнями, який затверд жено наказом Міністерства фінансів України від  07.02.2013р. №73.
Звітність затверд жено уповноваженими особами Товариства 17.03.2014р. Фінансова звітність
під готовлена на під ставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку: Частина активів від ображена за
історичною собівартістю, що є їх д оцільною вартістю, на д ату першого застосування МСФЗ у
від повід ності д о МСФЗ 1 «Перше застосування міжнарод них станд артів фінансової звітності».
Об’єкти необоротних активів станом на 31.12.2013р. від ображені виход ячи із справед ливої
вартості від повід но д о висновків, зроблених експертом в звіті про експертну оцінку
справед ливої вартості необоротних активів та висновків спеціально створеної комісії
Замовника станом на 31.12.2012р. Фінансові інструменти та фінансові активи визнаються за
історичною вартістю. Розкриття інформації про власний капітал Станом на 31.12.2013р.
статутний капітал склад ає 1082тис.грн., под ілений на 1081877 шт. простих іменних акцій,
номінальною вартістю 1,0грн. Розмір статутного капіталу, від ображений в балансі, від повід ає
розміру затверд женому Статутом. Статутний капітал сформований повністю. Станом на
31.12.2013р. учасниками, що волод іють більше ніж 10% акцій в статутному капіталі ПАТ
«Електротехнологія» є: фізична особа – волод іє 203756шт. простих іменних акцій, що становить
18,83% статутного капіталу ПАТ «Електротехнологія»; НВФ «СПЕЦОБЛАД НАННЯ» (код  ЄД РПОУ
31548979) - волод іє 613451шт. простих іменних акцій, що становить 56,70% статутного капіталу
ПАТ «Електротехнологія». Сплата учасників своїх часток в статутний капітал провед ена у термін,
від повід но д о чинного законод авства у повному обсязі. Протягом період у, що перевірявся,
розмір статутного капіталу не змінювався. Резервний капітал станом на 31.12.2013р. становить
32тис.грн. та протягом період у, що перевірявся, не змінювався. Облік нерозпод іленого
прибутку вед еться у поряд ку, визначеному від повід ними нормативними д окументами з
бухгалтерського обліку та Статуту. Результатом фінансово-господ арської д іяльності за 2013 рік
є збиток у сумі 660,0тис.грн. Таким чином, станом на 31.12.2013г. сума нерозпод іленого
прибутку в балансі ПАТ «Електротехнологія» склад ає 13439тис.грн. Таким чином, власний
капітал ПАТ «Електротехнологія» станом на 31.12.2013р. становить 14553тис.грн. Від повід ність
вартості чистих активів вимогам законод авства Величина чистих активів ПАТ
«Електротехнологія» становить 14553 - (19698 – (23+5122))тис. грн., що на 13471тис.грн. більш,
ніж величина статутного капіталу. Розмір чистих активів від повід ає вимогам ст.155 ЦКУ.
Перевіркою встановлено, що фінансові звіти об’єктивно та д остовірно розкривають
інформацію про вартість чистих активів товариства за 2013 рік, тобто про розмір його
статутного капіталу та нерозпод іленого прибутку. В звітному період і Товариство не
зд ійснювало господ арські операції по  іпотечним облігаціям. Зобов'язань за борговими та
іпотечними цінними паперами станом на 31.12.2013 р. Товариство не має. Інформація стосовно
забезпечення випуску цінних паперів від сутня, оскільки у звітному період і Товариство не
зд ійснювало випуск цінних паперів. Протягом звітного року, за над аною ПАТ
„Електротехнологія” інформацією, д ії, визначені частиною першою статті 41 Закону України
"Про цінні папери та фонд овий ринок", що можуть вплинути на фінансово-господ арський стан
емітента та призвести д о значної зміни вартості його цінних паперів, не від бувалися. На
під ставі запитів, направлених управлінському персоналу, Товариство повід омило, що у 2013р.:
- не порушувалися справи про банкрутство Товариства та від повід но не виносилися ухвали про
його ліквід ацію або санацію; - операції лістінгу (д елістінгу) цінних паперів Товариства на
фонд овому ринку не від бувалися. Протягом 2013 року Товариством не приймались рішення
щод о: Розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу; Про викуп
власних акцій; Про припинення д іяльності Товариства; Зменшення статутного капіталу. Протягом
2013 року не від бувалися зміни у склад і виконавчого органу Товариства. Згід но повід омлення
Товариства станом на 31.12.2013р. зміни власників акцій, яким належить 10 і б ільше від сотків
акцій, протягом 2013 року не від булося. Позик та д овгострокових кред итів банків на суму, що
перевищує 25% активів товариство не має. На під ставі над аних д о ауд иторської перевірки
д окументів нами не виявлено суттєвих невід повід ностей між фінансовою звітністю, що
під лягала ауд иту та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та
под ається д о НКЦПФР разом з фінансовою звітністю. Протягом звітного року в ПАТ
«Електротехнологія» функціонували органи корпоративного управління, поряд ок утворення
органів управління, їх компетенція, організація роботи та від повід альність визначені Статутом
Товариства від повід но д о Закону України «Про акціонерні товариства» № 514 від  17.09.2008
року та інших положень. Структура корпоративного управління на Товаристві від повід ає
вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та склад ається із наступних органів:
вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів; Спостережна рад а Товариства; Правління
Товариства; Ревізійна комісія Товариства. Поряд ок утворення органів управління, їх
компетенція та поряд ок організації роботи і від повід альність визначені Статутом Товариства
та від повід ними положеннями. Власний код екс (принципи, правила) корпоративного управління
Товариством не приймався. Під розд іл внутрішнього ауд иту не створений. Контроль за
фінансово-господ арською д іяльністю ПАТ «Електротехнологія» протягом звітного року
зд ійснювався ревізійною комісією. Фактична реалізація функцій ревізійної комісії пов'язана з
перевіркою фінансово-господ арської д іяльності акціонерного товариства за 2013 рік (акт
перевірки ревізійної комісії д о перевірки не над аний). За результатами виконаних процед ур
перевірки стану корпоративного управління та аналізу "Інформації про стан корпоративного
управління", навед еної у річному фінансовому звіті Товариства, можна зробити висновок, що
прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у ПАТ «Електротехнологія»
від повід ає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та положенням Статуту. Ризики
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслід ок шахрайства ауд итором не були
ід ентифіковані. Аналіз фінансово – майнового стану «ПАТ «Електротехнологія» за 2013 рік
Показники Формула розрахунку Розрахунок Норма тивне значе ння Примітки На 31.12.2013р. На
31.12.2012р. Коефіцієнт абсолютної ліквід ності ф.1 р.1165 ----------------- ф.1 р. 1695 188 -------



------ = 0 ,04 5145 851 -------- = 0 ,08 10700 > 0 ,25 Товариство має можливості погасити поточні
зобов’язання негайно лише 4% Коефіцієнт загальної ліквід ності (покриття) ф.1 р. 1195 ----------
----- ф.1 р. 1695 5431 ---------- = 1,06 5145 10749 -------- = 1,01 10700 1,0  – 1,5 Показує на
скільки поточні зобов'язання Товариства погашаються оборотними активами. Коефіцієнт
покриття зобов’язань власним Капіталом (фінансу-вання) ф.1 (р.1595+ р.1695) ----------------
ф.1 р. 1495 5145 ------- = 0 ,35 14553 10700 -------- = 0 ,70 15213 0 ,5 – 1,0  Д іяльність Товариства
незалежна від  позикових коштів Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності) ф.1 р.
1495 --------------- ф.1 р. 1900 14553 --------- = 0 ,74 19698 15213 --------- = 0 ,58 25913 > 0 ,5
(або 50%) Д іяльність Товариства зд ійснюється за рахунок власних коштів на 74%. За
результатами аналізу ліквід ності під приємства встановлено, що на 1 грн. поточних зобов’язань
під приємство має 0 ,04 грн. високоліквід них активів. Коефіцієнт загальної ліквід ності показує,
що поточні зобов’язання Товариства повністю погашаються оборотними активами.
Господ арська д іяльність незалежна від  позикових кошті, про що свід чить коефіцієнт покриття
зобов’язань власним капіталом (фінансування). Показник коефіцієнту фінансової стійкості
(платоспроможності) в порівнянні з поперед нім звітним період ом збільшився з 0 ,58 д о 0 ,74,
що свід чить про збільшення незалежності роботи Товариства за рахунок залучених коштів.
Товариство забезпечено власними оборотними засобами, так, чистий оборотний капітал (ф.1
р.1195-р.1695) станом на 31.12.2013р. становить 286тис.грн. Фінансовий результат від
звичайної д іяльності в 2013 році є збитковим. Виход ячи із системи показників, які
від ображають наявність, розміщення, структуру д жерел засобів, ступень залежності від
інвесторів та кред иторів, використання фінансових ресурсів Публічного акціонерного
товариства “Електротехнологія», можна зробити висновок, що фінансовий стан Товариства є
умовно - зад овільним. Ауд ит фінансової звітності провед ено на під ставі д оговору №39 від
29.04.2013р.щопіврічно. Генеральний д иректор В.І.Д рач ТОВ АФ “АУД ИТ-ВІД ” (Сертифікат серії
“А”№ 003660 від  14.02.1995р. д ійсний д о 14.02.2019р.) 16.04.2014р. ТОВ «АУД ИТ-ВІД »,
Свід оцтво про включення д о Реєстру ауд иторських фірм та ауд иторів №2162 від  26 січня
2001 року, под овжене д о 04.11.2015 року Свід оцтво Національної комісії з цінних паперів та
фонд ового ринку серії П №000109, вид ане 04.06.2013р. ТОВ «АУД ИТ-ВІД » розташоване за
ад ресою 69035, м.Запоріжжя, пр.Леніна, б.161, оф.10, тел/факс 213-26-43 
д /н
д /н
д /н



Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АУКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було провед ено за минулі три роки?

N з/п Рік Кількість збо рів, усьо го У то му числі по зачерго вих

1 2013 1 0

2 2012 1 0

3 2011 1 0

Який орган зд ійснював реєстрацію акціонерів д ля участі в загальних зборах аукціонерів
останнього разу?

Т ак* Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери  X

Д епозитарна установа  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Який орган зд ійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх пред ставників д ля
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Т ак* Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фонд ового ринку  X

Акціонери, які волод іють у сукупності більше ніж 10 від сотків  X

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

У який спосіб від бувалось голосування з питань поряд ку д енного на загальних зборах
останнього разу?

Т ак* Ні*

Під няттям карток  X

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Під няттям рук  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Т ак* Ні*

Реорганізація  X

Д од атковий випуск акцій  X

Унесення змін д о статуту  X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;  X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X

Обрання або припинення повноважень голови та членів нагляд ової рад и  X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X

Д елегування д од аткових повноважень нагляд овій рад і  X

Інше (запишіть) За останні 3 роки позачергові
збори не скликалися

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

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

ні



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад  нагляд ової рад и (за наявності)?

(о сіб )

Кількість членів нагляд ової рад и 3

Кількість пред ставників акціонерів, що працюють у товаристві 2

Кількість пред ставників д ержави 0

Кількість пред ставників акціонерів, що волод іють більше ніж 10 від сотками акцій 0

Кількість пред ставників акціонерів, що волод іють менше ніж 10 від сотками акцій 3

Кількість пред ставників акціонерів - юрид ичних осіб 0

Скільки разів на рік у серед ньому від бувалися засід ання нагляд ової рад и протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в склад і нагляд ової рад и (за наявності)?

Т ак* Ні*

Стратегічного планування  X

Ауд иторський  X

З питань призначень і винагород  X

Інвестиційний  X

Інші (запишіть) В склад і нагляд ової рад и
комітети не створені

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посад у корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагород и членів нагляд ової рад и?

Т ак* Ні*

Винагород а є фіксованою сумою X  

Винагород а є від сотком від  чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

 X

Винагород а виплачується у вигляд і цінних паперів товариства  X

Члени нагляд ової рад и не отримують винагород и  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Які з вимог д о членів нагляд ової рад и виклад ені у внутрішніх д окументах акціонерного
товариства?

Т ак* Ні*

Галузеві знання і д освід  роботи в галузі  X

Знання у сфері фінансів і менед жменту  X

Особисті якості (чесність, від повід альність)  X

Від сутність конфлікту інтересів  X

Граничний вік  X

Від сутні буд ьякі вимоги X  

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Коли останній раз було обрано нового члена нагляд ової рад и, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?

Т ак* Ні*

Новий член нагляд ової рад и самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
д окументів акціонерного товариства

 X

Було провед ено засід ання нагляд ової рад и, на якому нового члена нагляд ової
рад и ознайомили з його правами та обов'язками

 X

Д ля нового члена нагляд ової рад и було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менед жменту)

 X

Усіх членів нагляд ової рад и було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X  

Інше (запишіть) д /н

___________



* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введ ено посад у ревізора? (так, створено
ревізійну комісію / так, введ ено посад у ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0  осіб;
скільки разів на рік у серед ньому від бувалися засід ання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Від повід но д о статуту вашого акціонерного товариства, д о компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, нагляд ової рад и чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?*

Загальні збо ри
акц іо нерів

Нагляд о ва рад а Вико навчий
о рган

Не належить д о
ко мпетенц ії

жо д но го  о ргану

Визначення основних напрямів
д іяльності (стратегії)

так ні ні ні

Затверд ження планів д іяльності
(бізнес-планів)

ні ні так ні

Затверд ження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюд жету

так ні ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні так ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
нагляд ової рад и

так ні ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії

ні ні ні так

Визначення розміру винагород и
д ля голови та членів виконавчого
органу

ні так ні ні

Визначення розміру винагород и
д ля голови та членів нагляд ової
рад и

так ні ні ні

Прийняття рішення про
притягнення д о майнової
від повід альності членів
виконавчого органу

так ні ні ні

Прийняття рішення про
д од атковий випуск акцій

так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій

так так ні ні

Затверд ження зовнішнього
ауд итора

ні так ні ні

Затверд ження д оговорів, щод о
яких існує конфлікт інтересів

ні ні ні так

___________

* Ставити "так" або "ні" у від повід них графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про уклад ення д оговорів, враховуючи їх суму, від  імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні д окументи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посад ової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком д іяти в інтересах
акціонерного товариства? ні

Які д окументи існують у вашому акціонерному товаристві?

Т ак* Ні*

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про нагляд ову рад у X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посад ових осіб акціонерного товариства  X

Положення про ревізійну комісію (або ревізію)  X

Положення про акції акціонерного товариства  X

Положення про поряд ок розпод ілу прибутку  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про д іяльність вашого
акціонерного товариства?*

Інфо рмац ія
ро зпо всюд жується

на загальних
збо рах

Публікується у
пресі,

о прилюд нюється
в

До кументи
над аються д ля
о знайо млення

безпо серед ньо

Ко пії
д о кументів

над аються на
запит

Інфо рмац ія
ро зміщується

на власній
інтернет-



загально д о ступній
інфо рмац ійній базі
д аних НКЦПФ Р про

рино к ц інних
паперів

в акц іо нерно му
то варистві

акц іо нера сто рінц і
акц іо нерно го

то вариства

Фінансова
звітність,
результати
д іяльності

ні так так так так

Інформація
про
акціонерів,
які
волод іють
10
від сотками
та більше
статутного
капіталу

ні так так так так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

ні так так так так

Статут та
внутрішні
д окументи

ні ні так так так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
провед ення

ні ні так так так

Розмір
винагород и
посад ових
осіб
акціонерного
товариства

ні так так так так

___________

* Ставиться "так" або "ні" у від повід них графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у від повід ності д о міжнарод них станд артів фінансової звітності?
так

Скільки разів на рік у серед ньому провод илися ауд иторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім ауд итором протягом останніх трьох років?

Т ак* Ні*

Не провод ились взагалі  X

Менше ніж раз на рік  X

Раз на рік  X

Частіше ніж раз на рік X  

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Який орган приймав рішення про затверд ження ауд итора?

Т ак* Ні*

Загальні збори акціонерів  X

Нагляд ова рад а X  

Виконавчий орган  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього ауд итора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено ауд итора?

Т ак* Ні*

Не зад овольняв професійний рівень  X

Не зад овольняли умови д оговору з ауд итором  X

Ауд итора було змінено на вимогу акціонерів  X

Інше (запишіть) Ауд итор не змінювався

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.



Який орган зд ійснював перевірки фінансово-господ арської д іяльності акціонерного
товариства в минулому році?

Т ак* Ні*

Ревізійна комісія (ревізор)  X

Нагляд ова рад а  X

Від д іл внутрішнього ауд иту акціонерного товариства  X

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не провод ились  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) провод ила перевірку останнього разу?

Т ак* Ні*

З власної ініціативи  X

За д орученням загальних зборів  X

За д орученням нагляд ової рад и  X

За зверненням виконавчого органу  X

На вимогу акціонерів, які в сукупності волод іють понад  10 від сотків голосів  X

Інше (запишіть) В товаристві від сутня ревізійна
комісія (ревізор)

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менед жменту? ні



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?

Т ак* Ні*

Випуск акцій  X

Випуск д епозитарних розписок  X

Випуск облігацій  X

Кред ити банків  X

Фінансування з д ержавного і місцевих бюд жетів  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?

так, уже вед емо переговори з потенційним інвестором  

так, плануємо розпочати переговори  

так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

так, плануємо розпочати переговори протягом д вох років  

ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  

не визначились X

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції д о лістингу фонд ових бірж протягом наступних трьох
років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка вед е облік прав власності на акції у д епозитарній системі України
протягом останніх трьох років? так

Чи має акціонерне товариство власний код екс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в акціонерного товариства код ексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть д ату його
прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д /н 
Чи оприлюд нено інформацію про прийняття акціонерним товариством код ексу (принципів, правил) корпоративного
управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюд нено: д /н
Вкажіть інформацію щод о д отримання/нед отримання код ексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на д жерело розміщення їх тексту), від хилення та причини такого від хилення
протягом року.

д /н



ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провад ження д іяльності фінансової
установи.

д /н

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
зд ійснюють контроль за фінансовою установою) (д ля
юрид ичних осіб зазначаються: код  за ЄД РПОУ,
найменування, місцезнаход ження; д ля фізичних осіб -
прізвища, імена та по батькові), їх від повід ність
встановленим законод авством вимогам та зміна їх
склад у за рік.

д /н

3. Вкажіть факти порушення (або про від сутність таких
фактів) членами нагляд ової рад и та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело д о
запод іяння шкод и фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

д /н

4. Вкажіть про заход и впливу, застосовані протягом року
органами д ержавної влад и д о фінансової установи, у
тому числі д о членів її нагляд ової рад и та виконавчого
органу, або про від сутність таких заход ів.

д /н

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та її ключові характеристики або
про від сутність такої системи.

д /н

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування
протягом року системи внутрішнього ауд иту (контролю), а
також д ані, зазначені в примітках д о фінансової та
консолід ованої фінансової звітності від повід но д о
положень (станд артів) бухгалтерського обліку.

д /н

7. Вкажіть факти від чуження протягом року активів в
обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх від сутність.

д /н

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-
прод ажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д /н

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними
особами, в тому числі в межах од нієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єд нання, провед ені
протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх від сутність.

д /н

10. Вкажіть інформацію про використані рекоменд ації
(вимоги) органів, які зд ійснюють д ержавне регулювання
ринків фінансових послуг, щод о ауд иторського висновку
(звіту).

д /н

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього ауд итора
нагляд ової рад и фінансової установи, призначеного
протягом року (д ля юрид ичної особи зазначаються: код
за ЄД РПОУ, найменування, місцезнаход ження; д ля
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д /н

12. Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього ауд итора, зокрема:

загальний стаж ауд иторської д іяльності д /н

кількість років, протягом яких над ає ауд иторські послуги
фінансовій установі

д /н

перелік інших ауд иторських послуг, що над авалися
фінансовій установі протягом року

д /н

випад ки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього ауд итора

д /н

ротацію ауд иторів у фінансовій установі протягом
останніх п'яти років

д /н

стягнення, застосовані д о ауд итора Ауд иторською
палатою України протягом року, та факти под ання
нед остовірної звітності фінансової установи, що
під тверд жена ауд иторським висновком (звітом),
виявлені органами, які зд ійснюють д ержавне
регулювання ринків фінансових послуг

д /н

13. Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляд у скарг д /н

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової
установи, уповноваженого розгляд ати скарги

д /н

стан розгляд у фінансовою установою протягом року
скарг стосовно над ання фінансових послуг (характер,
кількість скарг, що над ійшли, та кількість зад оволених
скарг)

д /н

наявність позовів д о суд у стосовно над ання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляд у

д /н

___________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.



Код и

  Д ата (рік,
місяць, число)

01.01.2014

Під приємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ"

за ЄД РПОУ 05402335

Територія  за КОАТУУ 2310136900

Організаційно-правова форма
господ арювання

за КОПФГ 234

Орган д ержавного управління  за СПОД У

Вид  економічної д іяльності Виробництво інших машин і устатковання
спеціального призначення, н. в. і. у.

за КВЕД 28.99

Серед ня кількість працівників 250   

Од иниця виміру тис. грн.   

Ад реса 69035, м.Запоріжжя, вул. Електрозавод ська, буд . 3

Склад ено (зробити позначку "v" у від повід ній клітинці):

за положеннями (станд артами бухгалтерського обліку)

за міжнарод ними станд артами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Ко д  ряд ка На по чато к звітно го
періо д у

На кінец ь звітно го
періо д у

На д ату перехо д у на
міжнаро д ні
станд арти

фінансо во ї звітно сті

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 15 9 0

первісна вартість 1001 28 28 0

накопичена
амортизація

1002 13 19 0

Незавершені капітальні
інвестиції

1005 0 0 0

Основні засоби: 1010 12010 11271 0

первісна вартість 1011 12901 12874 0

знос 1012 891 1603 0

Інвестиційна
нерухомість:

1015 3114 2958 0

первісна вартість 1016 3278 3278 0

знос 1017 164 320 0

Д овгострокові
біологічні активи:

1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена
амортизація

1022 0 0 0

Д овгострокові
фінансові інвестиції:
які обліковуються за
метод ом участі в
капіталі інших
під приємств

1030
0 0 0

інші фінансові
інвестиції

1035 0 0 0

Д овгострокова
д ебіторська
заборгованість

1040 0 0 0

Від строчені под аткові
активи

1045 25 29 0

Гуд віл 1050 0 0 0

Від строчені аквізиційні
витрати

1060 0 0 0

Залишок коштів у
централізованих
страхових резервних
фонд ах

1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розд ілом I 1095 15164 14267 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 7963 4196 0



Виробничі запаси 1101 556 479 0

Незавершене
виробництво

1102 6619 2921 0

Готова прод укція 1103 770 778 0

Товари 1104 18 18 0

Поточні біологічні
активи

1110 0 0 0

Д епозити
перестрахування

1115 0 0 0

Векселі од ержані 1120 0 0 0

Д ебіторська
заборгованість за
прод укцію, товари,
роботи, послуги

1125 618 521 0

Д ебіторська
заборгованість за
розрахунками:
за вид аними авансами

1130
582 179 0

з бюд жетом 1135 0 6 0

у тому числі з под атку
на прибуток

1136 0 6 0

з нарахованих д оход ів 1140 0 0 0

із внутрішніх
розрахунків

1145 0 0 0

Інша поточна
д ебіторська
заборгованість

1155 41 2 0

Поточні фінансові
інвестиції

1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 851 188 0

Готівка 1166 0 0 0

Рахунки в банках 1167 851 188 0

Витрати майбутніх
період ів

1170 0 0 0

Частка перестраховика
у страхових резервах

1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах
д овгострокових
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

Інші оборотні активи 1190 694 339 0

Усього за розд ілом II 1195 10749 5431 0

III. Необоротні активи,
утримувані д ля
прод ажу, та групи
вибуття

1200 0 0 0

Баланс 1300 25913 19698 0

Пасив Ко д  ряд ка На по чато к звітно го
періо д у

На кінец ь звітно го
періо д у

На д ату перехо д у на
міжнаро д ні
станд арти

фінансо во ї звітно сті

I. Власний капітал

Зареєстрований
(пайовий) капітал

1400 1082 1082 0

Внески д о
незареєстрованого
статутного капіталу

1401 0 0 0

Капітал у д ооцінках 1405 0 0 0

Д од атковий капітал 1410 0 0 0

Емісійний д охід 1411 0 0 0

Накопичені курсові
різниці

1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 32 32 0

Нерозпод ілений
прибуток (непокритий
збиток)

1420 14099 13439 0

Неоплачений капітал 1425 0 0 0



Вилучений капітал 1430 0 0 0

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розд ілом I 1495 15213 14553 0

II. Д овгострокові
зобов’язання і
забезпечення

Від строчені под аткові
зобов’язання

1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Д овгострокові кред ити
банків

1510 0 0 0

Інші д овгострокові
зобов’язання

1515 0 0 0

Д овгострокові
забезпечення

1520 0 0 0

Д овгострокові
забезпечення витрат
персоналу

1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благод ійна д опомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у
тому числі:

1530 0 0 0

резерв д овгострокових
зобов’язань; (на
початок звітного
період у)

1531 0 0 0

резерв збитків або
резерв належних
виплат; (на початок
звітного період у)

1532 0 0 0

резерв незароблених
премій; (на початок
звітного період у)

1533 0 0 0

інші страхові резерви;
(на початок звітного
період у)

1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату
д жек-поту

1545 0 0 0

Усього за розд ілом II 1595 0 0 0

IІІ. Поточні
зобов’язання і
забезпечення

Короткострокові
кред ити банків

1600 42 0 0

Векселі вид ані 1605 0 0 0

Поточна кред иторська
заборгованість:
за д овгостроковими
зобов’язаннями

1610 0 0 0

за товари, роботи,
послуги

1615 342 270 0

за розрахунками з
бюд жетом

1620 0 129 0

за у тому числі з
под атку на прибуток

1621 0 0 0

за розрахунками зі
страхування

1625 110 96 0

за розрахунками з о
плати праці

1630 217 184 0

за од ержаними
авансами

1635 9764 4405 0

за розрахунками з
учасниками

1640 0 3 0

із внутрішніх
розрахунків

1645 0 0 0

за страховою
д іяльністю

1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 34 23 0

Д оход и майбутніх
період ів

1665 0 0 0

Від строчені комісійні
д оход и від
перестраховиків

1670 0 0 0



Інші поточні
зобов’язання

1690 191 35 0

Усього за розд ілом IІІ 1695 10700 5145 0

ІV. Зобов’язання,
пов’язані з
необоротними
активами,
утримуваними д ля
прод ажу, та групами
вибуття

1700 0 0 0

V. Чиста вартість
активів нед ержавного
пенсійного фонд у

1800 0 0 0

Баланс 1900 25913 19698 0

Примітки: д /н

Керівник  

(під пис)

Мурзак Сергій Волод имирович

 

Головний бухгалтер  

(під пис)

Раєвський Анатолій Олексійович

 



Код и

  Д ата (рік,
місяць, число)

01.01.2014

Під приємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ"

за ЄД РПОУ 05402335

Територія  за КОАТУУ 2310136900

Орган д ержавного управління  за СПОД У

Організаційно-правова форма
господ арювання

за КОПФГ 234

Вид  економічної д іяльності Виробництво інших машин і устатковання
спеціального призначення, н. в. і. у.

за КВЕД 28.99

Од иниця виміру тис. грн.   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. Фінансові результати

Стаття Ко д  ряд ка За звітний періо д За анало гічний
періо д

по перед ньо го  ро ку

Чистий д охід  від  реалізації прод укції (товарів,
робіт, послуг)

2000 11746 5128

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії під писані, валова сума 2011 0 0

Премії, перед ані 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 прод укції (товарів,
робіт, послуг)

2050 ( 10728 ) ( 5477 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0  ) ( 0  )

Вало вий:
 прибуток 2090

1018 0

 збиток 2095 ( 0  ) ( 349 )

Д охід  (витрати) від  зміни у резервах
д овгострокових зобов’язань

2105 0 0

Д охід  (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 д оход и 2120 5666 6014

Д охід  від  зміни вартості активів, які оцінюються
за справед ливою вартістю

2121 0 0

Д охід  від  первісного визнання біологічних
активів і сільськогоспод арської прод укції

2122 0 0

Ад міністративні витрати 2130 ( 4694 ) ( 5018 )

Витрати на збут 2150 ( 412 ) ( 173 )

Інші операційні витрати 2180 ( 2192 ) ( 1744 )

Витрат від  зміни вартості активів, які оцінюються
за справед ливою вартістю

2181 ( 0  ) ( 0  )

Витрат від  первісного визнання біологічних
активів і сільськогоспод арської прод укції

2182 ( 0  ) ( 0  )

Ф інансо вий результат від  о перац ійно ї
д іяльно сті:
 прибуток

2190
0 0

 збиток 2195 ( 614 ) ( 1270 )

Д охід  від  участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові д оход и 2220 0 0

Інші д оход и 2240 43 1387

Д охід  від  благод ійної д опомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 7 ) ( 1 )

Втрати від  участі в капіталі 2255 ( 0  ) ( 0  )

Інші витрати 2270 ( 4  ) ( 310 )

Прибуток (збиток) від  впливу інфляції на
монетарні статті

2275 0 0



Ф інансо вий результат д о  о по д аткування:
 прибуток 2290

0 0

 збиток 2295 ( 582 ) ( 194 )

Витрати (д охід ) з под атку на прибуток 2300 -78 -156

Прибуток (збиток) від  припиненої д іяльності
після опод аткування

2305 0 0

Чистий фінансо вий результат:
 прибуток 2350

0 0

 збиток 2355 ( 660 ) ( 350 )

II. Сукупний д охід

Стаття Ко д  ряд ка За звітний періо д За анало гічний
періо д

по перед ньо го  ро ку

Д ооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Д ооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного д оход у асоційованих та
спільних під приємств

2415 0 0

Інший сукупний д охід 2445 0 0

Інший сукупний д охід  д о опод аткування 2450 0 0

Под аток на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним д оход ом

2455 0 0

Інший сукупний д охід  після опод аткування 2460 0 0

Сукупний д охід  (сума ряд ків 2350, 2355 та 2460) 2465 -660 -350

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 2386 4727

Витрати на оплату праці 2505 4450 4721

Від рахування на соціальні заход и 2510 2133 2273

Амортизація 2515 894 931

Інші операційні витрати 2520 4349 2883

Разом 2550 14212 15535

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Серед ньорічна кількість простих акцій 2600 0 0

Скоригована серед ньорічна кількість простих
акцій

2605 0 0

Чистий прибуток (збиток) на од ну просту акцію 2610 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на од ну
просту акцію

2615 0 0

Д ивід енд и на од ну просту акцію 2650 0 0

Примітки: д /н

Керівник  

(під пис)

Мурзак Сергій Волод имирович

 

Головний бухгалтер  

(під пис)

Раєвський Анатолій Олексійович

 



Код и

  Д ата (рік,
місяць, число)

01.01.2014

Під приємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ"

за ЄД РПОУ 05402335

Територія  за КОАТУУ 2310136900

Організаційно-правова форма
господ арювання

за КОПФГ 234

Вид  економічної д іяльності Виробництво інших машин і устатковання
спеціального призначення, н. в. і. у.

за КВЕД 28.99

Од иниця виміру тис. грн.   

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття Ко д  ряд ка За звітний періо д За анало гічний
періо д

по перед ньо го  ро ку

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної д іяльності

Над ход ження від :
Реалізації прод укції (товарів, робіт, послуг) 3000

2275 1722

Повернення под атків і зборів 3005 0 0

у тому числі под атку на д од ану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 31 2

Над ход ження від  отримання субсид ій, д отацій 3011 0 0

Над ход ження авансів від  покупців і замовників 3015 11400 15936

Над ход ження від  повернення авансів 3020 22 214

Над ход ження від  від сотків за залишками коштів
на поточних рахунках

3025 0 0

Над ход ження від  боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035 0 1

Над ход ження від  операційної оренд и 3040 0 0

Над ход ження від  отримання роялті, авторських
винагород

3045 0 0

Над ход ження від  страхових премій 3050 0 0

Над ход ження фінансових установ від
повернення позик

3055 0 0

Інші над ход ження 3095 4605 8327

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100

( 1328 ) ( 2823 )

Праці 3105 ( 3893 ) ( 4036 )

Від рахувань на соціальні заход и 3110 ( 2098 ) ( 2162 )

Зобов'язань з под атків і зборів 3115 ( 1792 ) ( 1799 )

Витрачання на оплату зобов'язань з под атку на
прибуток

3116 ( 88 ) ( 168 )

Витрачання на оплату зобов'язань з под атку на
д од ану вартість

3117 ( 481 ) ( 352 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
под атків і зборів

3118 ( 1223 ) ( 1279 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 5114 ) ( 6920 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0  ) ( 88 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на оплату зобов’язань за
страховими контрактами

3150 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання фінансових установ на над ання
позик

3155 ( 0  ) ( 0  )

Інші витрачання 3190 ( 4687 ) ( 8551 )

Чистий рух коштів від  операційної д іяльності 3195 -579 -177

II. Рух коштів у результаті інвестиційної
д іяльності

Над ход ження від  реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 0

необоротних активів 3205 65 396

Над ход ження від  отриманих:
від сотків

3215 0 0

д ивід енд ів 3220 0 0



Над ход ження від  д еривативів 3225 0 0

Над ход ження від  погашення позик 3230 0 0

Над ход ження від  вибуття д очірнього
під приємства та іншої господ арської од иниці

3235 0 0

Інші над ход ження 3250 0 0

Витрачання на прид бання:
фінансових інвестицій

3255 ( 0  ) ( 0  )

необоротних активів 3260 ( 96 ) ( 110 )

Виплати за д еривативами 3270 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на над ання позик 3275 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на прид бання д очірнього
під приємства та іншої господ арської од иниці

3280 ( 0  ) ( 0  )

Інші платежі 3290 ( 0  ) ( 0  )

Чистий рух коштів від  інвестиційної д іяльності 3295 -31 286

III. Рух коштів у результаті фінансової д іяльності

Над ход ження від :
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 311 50

Над ход ження від  прод ажу частки в д очірньому
під приємстві

3310 0 0

Інші над ход ження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0  ) ( 0  )

Погашення позик 3350 ( 353 ) ( 8 )

Сплату д ивід енд ів 3355 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на сплату від сотків 3360 ( 7 ) ( 0  )

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренд и

3365 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на прид бання частки в д очірньому
під приємстві

3370 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у д очірніх під приємствах

3375 ( 0  ) ( 0  )

Інші платежі 3390 ( 0  ) ( 0  )

Чистий рух коштів від  фінансової д іяльності 3395 -49 42

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -659 151

Залишок коштів на початок року 3405 851 667

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -4 33

Залишок коштів на кінець року 3415 188 851

Примітки: д /н

Керівник  

(під пис)

Мурзак Сергій Волод имирович

 

Головний бухгалтер  

(під пис)

Раєвський Анатолій Олексійович

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття Ко д  ряд ка За звітний періо д За анало гічний періо д
по перед ньо го  ро ку

над хо д ження вид ато к над хо д ження вид ато к

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у
результаті
операційної
д іяльності

Прибуток (збиток)
від  звичайної
д іяльності д о
опод аткування

3500

Коригування на:
амортизацію
необоротних
активів

3505 X X

збільшення
(зменшення)
забезпечень

3510



збиток (прибуток)
від
нереалізованих
курсових різниць

3515

збиток (прибуток)
від  неопераційної
д іяльності та інших
негрошових
операцій

3520

Прибуток (збиток)
від  участі в капіталі

3521

Зміна вартості
активів, які
оцінюються за
справед ливою
вартістю, та д охід
(витрати) від
первісного
визнання

3522

Збиток (прибуток)
від  реалізації
необоротних
активів,
утримуваних д ля
прод ажу та груп
вибуття

3523

Збиток (прибуток)
від  реалізації
фінансових
інвестицій

3524

Зменшення
(від новлення)
корисності
необоротних
активів

3526

Фінансові витрати 3540 X X

Зменшення
(збільшення)
оборотних активів

3550

Збільшення
(зменшення)
запасів

3551

Збільшення
(зменшення)
поточних
біологічних активів

3552

Збільшення
(зменшення)
д ебіторської
заборгованості за
прод укцію, товари,
роботи, послуги

3553

Зменшення
(збільшення) іншої
поточної
д ебіторської
заборгованості

3554

Зменшення
(збільшення)
витрат майбутніх
період ів

3556

Зменшення
(збільшення) інших
оборотних активів

3557

Збільшення
(зменшення)
поточних
зобов'язань

3560

Грошові кошти від
операційної
д іяльності

3570

Збільшення
(зменшення)
поточної
кред иторської
заборгованості за
товари, роботи,
послуги

3561

Збільшення
(зменшення)
поточної
кред иторської
заборгованості за
розрахунками з б
юд жетом

3562

Збільшення 3563



(зменшення)
поточної
кред иторської
заборгованості за
розрахунками зі
страхування

Збільшення
(зменшення)
поточної
кред иторської
заборгованості за
розрахунками з о
плати праці

3564

Збільшення
(зменшення)
д оход ів майбутніх
період ів

3566

Збільшення
(зменшення) інших
поточних
зобов’язань

3567

Сплачений
под аток на
прибуток

3580 X X

Сплачені від сотки 3585 X X

Чистий рух коштів
від  операційної
д іяльності

3195

II. Рух коштів у
результаті
інвестиційної
д іяльності

Над ход ження від
реалізації:
фінансових
інвестицій

3200 X X

необоротних
активів

3205 X X

Над ход ження від
отриманих:
від сотків

3215 X X

д ивід енд ів 3220 X X

Над ход ження від
д еривативів

3225 X X

Над ход ження від
погашення позик

3230 X X

Над ход ження від
вибуття
д очірнього
під приємства та
іншої
господ арської
од иниці

3235 X X

Інші над ход ження 3250 X X

Витрачання на
прид бання:
фінансових
інвестицій

3255 X X ( )

необоротних
активів

3260 X X

Виплати за
д еривативами

3270 X X

Витрачання на
над ання позик

3275 X X

Витрачання на
прид бання
д очірнього
під приємства та
іншої
господ арської
од иниці

3280 X X

Інші платежі 3290 X X

Чистий рух коштів
від  інвестиційної
д іяльності

3295

III. Рух коштів у
результаті
фінансової
д іяльності

Над ход ження від :
Власного капіталу

3300 X X

Отримання позик 3305 X X



Над ход ження від
прод ажу частки в
д очірньому
під приємстві

3310 X X

Інші над ход ження 3340 X X

Витрачання на:
Викуп власних
акцій

3345 X X

Погашення позик 3350 X X

Сплату д ивід енд ів 3355 X X

Витрачання на
сплату від сотків

3360 X X

Витрачання на
сплату
заборгованості з
фінансової
оренд и

3365 X X

Витрачання на
прид бання частки
в д очірньому
під приємстві

3370 X X

Витрачання на
виплати
неконтрольованим
часткам у д очірніх
під приємствах

3375 X X

Інші платежі 3390 X X

Чистий рух коштів
від  фінансової
д іяльності

3395

Чистий рух
грошових коштів за
звітний період

3400

Залишок коштів на
початок року

3405 X X

Вплив зміни
валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на
кінець року

3415

Примітки:

Керівник  

(під пис)
 

Головний бухгалтер  

(під пис)
 



Код и

  Д ата (рік,
місяць, число)

01.01.2014

Під приємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ"

за ЄД РПОУ 05402335

Територія  за КОАТУУ 2310136900

Орган д ержавного управління  за СПОД У

Організаційно-правова форма
господ арювання

за КОПФГ 234

Вид  економічної д іяльності Виробництво інших машин і устатковання
спеціального призначення, н. в. і. у.

за КВЕД 28.99

Од иниця виміру тис. грн.   

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття Ко д
ряд ка

Зареєстро ваний
капітал

Капітал у
д о о ц інках

До д атко вий
капітал

Резервний
капітал

Неро зпо д ілений
прибуто к

(непо критий
збито к)

Нео плачений
капітал

Вилучений
капітал

Всьо го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року

4000 1082 0 0 32 14099 0 0 15213

Ко ригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок

4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок року

4095 1082 0 0 32 14099 0 0 15213

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100 0 0 0 0 -660 0 0 -660

Інший сукупний
д охід  за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Д ооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Д ооцінка (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 д оход у
асоційованих і
спільних
під приємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний
д охід

4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Ро зпо д іл
прибутку:
Виплати
власникам
(д ивід енд и)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку д о
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Від рахування д о
резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку, належна
д о бюд жету
від повід но д о
законод авства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фонд ів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне

4225 0 0 0 0 0 0 0 0



матеріальне
заохочення

Внески
учасників:
Внески д о
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

Перепрод аж
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

Прид бання
(прод аж)
неконтрольованої
частки в
д очірньому
під приємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у
капіталі

4295 0 0 0 0 -660 0 0 -660

Залишок на кінець
року

4300 1082 0 0 32 13439 0 0 14553

Примітки: д /н

Керівник  

(під пис)

Мурзак Сергій Волод имирович

 

Головний бухгалтер  

(під пис)

Раєвський Анатолій Олексійович

 



Примітки д о фінансової звітності, склад еної від повід но д о міжнарод них станд артів
фінансової звітності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ»
ПРИМІТКИ д о фінансової звітності,

Яка склад ена від повід но д о МСФЗ за рік, що закінчився 31 груд ня 2013 рок 
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Публічне Акціонерне Товариство «Електротехнологія» (д алі «Під приємство») є юрид ичною особою, створеною
від повід но д о законод авства України.

Під приємство створене згід но з рішенням Виконавчого комітету Ленінської районної Рад и д епутатів м. Запоріжжя від
ЗО груд ня 1993 р. № 6440 у від повід ності д о закону України "Про господ арські Товариства" від  19 вересня 1991

року. Засновником Товариства є Д ержава в особі Запорізького регіонального від д ілення фонд у д ержавного майна
України. Від повід но д о вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінено найменування від критого

акціонерного товариства «Електротехнологія» на публічне акціонерне товариство «Електротехнологія». 06/04/2011.
Публічне акціонерне товариство «Електротехнологія» є правонаступником від критого акціонерного товариства

«Електротехнологія».

Вид ами д іяльності Під приємства є:
1) виробництво машин та устаткування спеціального призначення;

2) ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування спеціального призначення;
3) виробництво інших верстатів;

4) ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів;
5) зд ійснення експортних, імпортних операцій та посеред ницьких послуг;

6) комерційна д іяльність;
7) зовнішня і внутрішня комерційна та комісійна торгівля;

8) науково-д ослід на, проектно-конструкторська, технологічна та учбова д іяльність;
9) зд ійснення пусконалад жувальних та від новлювальних робіт спеціального технологічного облад нання;

10) ремонт та від новлення засобів виробництва, обслуговування після прод ажу;
11) зд ійснення маркетингових д ослід жень і розробок з метою визначення конкурентнозд атності облад нання що

виробляється, а також визначення та пошук ніші ринку збуту прод укції;
12) оптова торгівля і посеред ництво в оптовій торгівлі товарами як власного виробництва, так і інших виробників;

13) розд рібна торгівля товарами як власного виробництва, так і інших виробників;
14) над ання платних послуг населенню в від повід ності д о напрямків д іяльності Товариства;

15) прокатні послуги;
16) зовнішньоекономічна д іяльність у галузях обумовлених Статутом Товариства;

17) організація та провед ення семінарів, конференцій, внставок-прод ажу, конкурсів та інших заход ів;
18) провед ення екологічних та природ оохоронних заход ів і послуг;

19) зд авання в оренд у власного нерухомого майна;
20) зд авання в оренд у власних машин та устаткування;

21) буд ь-яка інша д іяльність, яка не суперечить законод авству України.
Юрид ична ад реса під приємства - Україна, М.Запоріжжя, вул. Електрозавод ська, буд инок 3. Функціональною валютою

звітності є гривня. Звітність склад ена в тисячах гривень.

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ  ПОЛІТИКИ

Основа під готовки фінансової звітності
Фінансова звітність за рік, який завершено 31 груд ня 2013р., є фінансовою звітністю, яка під готовлена від повід но д о
МСФЗ. Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, від повід но д о облікової політики д атою переход у на МСФЗ

визначено - 1 січня 2011 року.

Фінансова звітність було склад ено за формами, встановленими Національним положенням (станд артом)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги д о фінансової звітності» із змінами та д оповненнями, який затверд жено

наказом Міністерства фінансів України від  07.02.2013р. №73.

Фінансова звітність під готовлена на під ставі правил обліку та оцінки об'єктів обліку за історичною собівартістю на
д ату першого застосування МСФЗ та МСБО 16 «Основні засоби», інвестиційної нерухомості, яка від ображається за
собівартістю, що є д оцільною собівартістю, яка була під тверд жена звітами про професійну оцінку, що провед ена у

2009р., у від повід ності д о МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», фінансових інструментів та фінансових активів,
первісне визначення яких зд ійснюється за справед ливою вартістю з від несенням змін за рахунок прибутків та збитків.

Принципи облікової політики, які були використані при під готовці зазначеної фінансової звітності навед ені нижче.
Визначені положення облікової політики послід овно застосовувались по від ношенню д о всіх пред ставлених в

звітності період ах, якщо не вказано інше.

Фінансова звітність за міжнарод ними станд артами фінансової звітності склад ається на основі бухгалтерських записів
згід но чинного українського законод авства шляхом трансформації з внесенням коригувань, провед енням

перекласифікації статей з метою д остовірного пред ставлення інформації згід но вимог МСФЗ.
Валюта над ання інформації

Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня. Фінансова звітність над ана у тисячах
українських гривень, якщо не вказано інше.

Принцип безперервності д іяльності.

Керівництво під готувало зазначену фінансову звітність на під ставі принципу безперервності д іяльності.

Основні засоби
Основні засоби, прид бані після д ати переход у на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за

первинною вартістю, що включає всі витрати, необхід ні д ля д овед ення активу д о стану, прид атного д о використання,
за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від  знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на мод ернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх
корисної експлуатації або покращують їх зд атність генерувати д оход и. Витрати на ремонт і обслуговування основних

засобів, які не від повід ають привед еним вище критеріям капіталізації, від ображаються в звіті про сукупні д оход и і
витрати того період у, в якому вони були понесені.

Сума, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням
його ліквід аційної вартості. Ліквід аційна вартість активу - це перед бачувана сума, яку під приємство отримало б на
д аний момент від  реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби д аний

актив вже д осяг того  віку і стану, в якому, імовірно, він знаход итиметься в кінці свого терміну корисного використання.
Амортизація основних засобів призначена д ля списання суми, що амортизується, впрод овж терміну корисного

використання активу і розраховується з використанням прямолінійного метод у.
Ліквід аційна вартість, терміни корисного використання і метод  нарахування амортизації перед ивляються на кінець

кожного фінансового року. Вплив буд ь-яких змін, що виникають від  оцінок, зроблених в поперед ні період и,
враховується як зміна облікової оцінки.

Д охід  або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквід ації об'єкту основних засобів, визначається як різниця
між сумами від  прод ажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, прид бані в рамках окремих операцій, враховуються за



вартістю прид бання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від  знецінення. Амортизація
нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни

корисного використання і метод  нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного період у, при цьому
всі зміни в оцінках від биваються в звітності без перерахування порівняльних показників.

Нематеріальні активи з невизначеними термінами використання, прид бані в рамках окремих операцій, враховуються
за вартістю прид бання за вирахуванням накопиченого збитку від  знецінення.

Нематеріальний актив списується при прод ажу або коли від  його майбутнього використання або вибуття не очікується
економічних вигод . Д охід  або збиток від  списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від

вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні д оход и і витрати у момент списання.

Знецінення основних засобів і нематеріальних активів

Під приємство провод ить перевірку наявності інд икаторів знецінення балансової вартості матеріальних і
нематеріальних активів на кожну звітну д ату. В разі виявлення буд ь-яких таких інд икаторів розраховується

від шкод ована вартість від повід ного активу д ля визначення розміру збитку від  знецінення (якщо такий є). Якщо
неможливо оцінити від шкод овану вартість окремого активу, під приємство оцінює від шкод овану вартість генеруючої

од иниці, д о якої від носиться такий актив.
Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні активи, не готові д о

використання, оцінюються на пред мет знецінення як мінімум щорік і при виявленні буд ь-яких ознак можливого
знецінення.

Від шкод ована вартість визначається як більше із справед ливої вартості активу за вирахуванням витрат на реалізацію
і експлуатаційної цінності. При оцінці експлуатаційної цінності, очікувані майбутні потоки грошових коштів

д исконтуються д о привед еної вартості з використанням ставки д исконтування д о опод аткування, що від ображає
поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі і ризиків, властивих д аному активу, від носно яких оцінка майбутніх

грошових потоків не коректувалася.

Якщо від шкод ована вартість активу (або генеруючої од иниці) виявляється нижчою за його балансову вартість,
балансова вартість цього активу (генеруючої од иниці) зменшується д о від шкод ованої вартості. Збитки від

знецінення від разу від ображаються в прибутках і збитках, за винятком випад ків, коли актив враховується за оціненою
вартістю. В цьому випад ку збиток від  знецінення враховується як зменшення резерву по переоцінці.

У випад ках, коли збиток від  знецінення згод ом від новлюється, балансова вартість активу (генеруючої од иниці)
збільшується д о суми, отриманої в результаті нової оцінки його від шкод ованої вартості, так, щоб нова балансова
вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючій од иниці) не

був від ображений збиток від  знецінення в поперед ні роки. Від новлення збитку від  знецінення від разу ж
від ображається в прибутках і збитках, за винятком випад ків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому

випад ку від новлення збитку від  знецінення враховується як збільшення резерву по переоцінці.
Фінансові активи

Фінансові активи склад аються з наступних категорій: оцінюваних за справед ливою вартістю через прибутки і збитки
(«ОСВЧПЗ»), утримуваних д о погашення («УД П»), таких, що є в наявності д ля прод ажу («НД П»), а також позик,

д ебіторської заборгованості і грошових коштів. Від несення фінансових активів д о тієї або іншої категорії залежить від
їх особливостей і ц ілей прид бання і від бувається у момент їх прийняття д о обліку. Всі станд артні операції по  покупці

або прод ажу фінансових активів признаються на д ату зд ійснення операції. Станд артні операції по  покупці або
прод ажу є покупкою або прод ажем фінансових активів, що вимагає постачання активів в терміни, встановлені

нормативними актами або ринковою практикою.

Позики та д ебіторська заборгованість

Торгова д ебіторська заборгованість, вид ані позики та інша д ебіторська заборгованість, які мають фіксовані або
визначені платежі, і які не котируються на активному ринку, класифікуються як позики та д ебіторська заборгованість.
Позики та д ебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю з використанням метод у ефективної

ставки від сотка, за вирахуванням збитку від  знецінення. Процентні д оход и визнаються із застосуванням метод у
ефективної ставки від сотка, за винятком короткострокової д ебіторської заборгованості, коли визнання процентів не

буд е суттєвим.

Внутрішньогрупові позики та д ебіторська заборгованість у інд ивід уальній звітності обліковуються по балансовій
вартості.

Грошові кошти

Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські д епозити з початковим
строком менше трьох місяців.

Строкові д епозити

Строкові д епозити включають в себе банківські д епозити з початковим строком від  трьох місяців д о року.

Інші фінансові зобов 'язання

Інші фінансові зобов'язання, включаючи позики, спочатку оцінюються за справед ливою вартістю, за вирахуванням
витрат на зд ійснення операції.

Списання фінансових зобов 'язань
Під приємство списує фінансові зобов'язання тільки у разі їх погашення, анулювання або закінчення строку вимоги по

них. Різниця між балансовою вартістю списаного фінансового зобов'язання і сплаченим або належними д о сплати
винагород ою визнається в прибутках і збитках.

Торгівельна та інша кред иторська заборгованість
Торгова та інша кред иторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справед ливою вартістю.

Позики

Процентні банківські позики спочатку оцінюються за справед ливою вартістю, за вирахуванням прямих витрат на
зд ійснення операції. Буд ь-яка різниця між над ход женнями (за вирахуванням витрат на зд ійснення операції) і сумою

розрахунку або сумою погашення визнається
протягом строків від повід них позик і від ображається у склад і фінансових витрат.

Витрати по позиках

Витрати на позики, які безпосеред ньо від носяться д о прид бання, буд івництва або виробництва кваліфікованого
активу, тобто активу, під готовка якого д о перед бачуваного використання або д ля прод ажу обов'язково вимагає
значного часу, д од аються д о вартості д аних активів д о тих пір, поки ці активи не буд уть, в основному, готові д о
перед баченого використання або д ля прод ажу. Всі інші витрати на позики визнаються у склад і звіту про сукупні

д оход и та витрати того період у, в якому вони понесені.

Резерви
Резерви визнаються, коли у Під приємства є поточне зобов'язання (юрид ичне або конструктивне), що виникло в

результаті минулих под ій, д ля погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигод и,



і при цьому можна зд ійснити д остовірну оцінку д аного зобов'язання.
Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхід ної д ля врегулювання поточного
зобов'язання на звітну д ату, беручи д о уваги всі ризики і невизначеності, супутні д аним зобов'язанням. У тих

випад ках, коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за д опомогою яких перед бачається
погасити поточний зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість д аних грошових потоків.

У тих випад ках, коли д еякі або всі економічні вигод и, які потрібні д ля реалізації резерву, перед бачається отримати
від  третьої сторони, така д ебіторська заборгованість визнається як актив, якщо точно від омо, що компенсація буд е

отримана, і суму такої д ебіторської заборгованості можна визначити д остовірно.

Запаси

Запаси склад аються, головним чином, з товарів, утримуваних д ля прод ажу. Матеріали пред ставлені витратними
запасними частинами і матеріалами, використовуваними д ля обслуговування та ремонту основних засобів. Запаси

від ображаються за найменшою з д вох величин: собівартості і чистої вартості реалізації.
Собівартість розраховується з використанням ід ентифікаційного метод у.

Перед плати постачальникам

Перед оплати постачальникам від ображаються за собівартістю, за вирахуванням резерву під  сумнівну
заборгованість.

Оренд а
. Вся інша оренд а на під приємсті класифікується як операційна. Під приємство як оренд атор

Активи, оренд овані Під приємством за д оговорами фінансової оренд и, спочатку обліковуються за меншою з
справед ливій вартості оренд ованого майна на початок строку оренд и та д исконтованою вартістю мінімальних

оренд них платежів. Від повід ні зобов'язання перед  оренд од авцем від ображаються у звіті про фінансовий стан як
зобов'язання з фінансової оренд и. Сума оренд ної плати розпод іляється між фінансовими витратами та зменшенням
зобов'язань з оренд и таким чином, щоб отримати постійну ставку від сотка на залишок зобов'язань. Фінансові витрати

від ображаються у склад і звіту про сукупні д оход и та витрати і класифікуються як «Фінансові витрати», якщо вони не
від носяться безпосеред ньо д о кваліфікованих активів. В останньому випад ку вони капіталізуються від повід но з

загальною політикою Під приємства щод о витрат на позики. Оренд на плата, обумовлена майбутніми под іями,
від носиться на витрати по мірі виникнення.

Платежі з операційної оренд и від носяться на витрати рівномірно протягом терміну оренд и, за винятком випад ків,
коли інший метод  розпод ілу витрат точніше від повід ає тимчасовому розпод ілу економічних вигод  від  оренд ованих

активів. Умовні оренд ні платежі, що виникають за д оговорами операційної оренд и, визнаються як витрати в тому
період і, в якому вони були понесені.

Під приємство як оренд од авець

Д оход и від  операційної оренд и визнаються за прямолінійним метод ом протягом терміну д ії від повід ної оренд и.
Первісні прямі витрати оренд од авців, які прямо від носяться на під готовку та уклад ання д оговорів операційної

оренд и, д од аються д о балансової вартості оренд ованого активу і визнаються на прямолінійній основі протягом
строку д ії оренд и.

Под аток на прибуток

Витрати з под атку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та від строченого под атку.

Поточний под аток

Сума поточного под атку визначається виход ячи з величини опод атковуваного прибутку за рік. Опод атковуваний
прибуток від різняється від  прибутку, від ображеного у звіті про сукупні д оход и або витрати, через статті д оход ів або
витрат, що під лягають опод аткуванню або вирахуванню д ля цілей опод аткування в інші період и, а також виключає

взагалі не під лягають опод аткуванню або вирахуванню д ля цілей опод аткування статті. Зобов'язання щод о
поточного под атку на прибуток розраховується з використанням ставок опод аткування, встановлених

законод авством, що набрав або практично набрав чинності на звітну д ату.

Від строчений под аток
Від строчений под аток визнається у від ношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань,

від ображених у фінансовій звітності, та від повід ними д аними под аткового обліку, використовуваними при
розрахунку опод атковуваного прибутку. Від клад ені под аткові зобов'язання, як правило, від ображаються з

урахуванням всіх опод атковуваних тимчасових різниць. Від строчені под аткові активи від ображаються з урахуванням
всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому опод атковуваного прибутку,
д остатньої д ля використання цих тимчасових різниць. Под аткові активи та зобов'язання не від ображаються у

фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов'язані з гуд вілом або виникають внаслід ок первісного визнання інших
активів і зобов'язань в рамках угод  (крім угод  по об'єд нанню бізнесу), які не впливають ні на опод атковуваний, ні на

бухгалтерський прибуток.
Балансова вартість від строчених под аткових активів перегляд ається на кінець кожного звітного період у і

зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому опод атковуваного прибутку, д остатньої д ля повного або
часткового використання цих активів, більш не є високою.

Від строчені под аткові активи та зобов'язання з под атку на прибуток розраховуються з використанням ставок
опод аткування (а також положень под аткового законод авства), встановлених законод авством, що набрало або

практично набрав чинності на звітну д ату, які імовірно д іятимуть у період  реалізації под аткового активу або
погашення зобов'язання. Оцінка від строчених под аткових зобов'язань і активів від ображає под аткові наслід ки
намірів Під приємства (станом на звітну д ату) у від ношенні способів від шкод ування або погашення балансової

вартості активів та зобов'язань.

Від строчені под аткові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує законне право провести
взаємозалік поточних под аткових активів і зобов'язань, що від носяться д о под атку на прибуток, що справляється

од ним і тим самим под атковим органом, і Під приємство має намір зд ійснити взаємозалік поточних под аткових
активів і зобов'язань.

Поточний та від строчений под атки за період
Поточні та від строчені под атки визнаються в прибутках і збитках, крім випад ків, коли вони від носяться д о статей, які

безпосеред ньо від носяться д о склад у іншого сукупного д оход у або власного капіталу. У цьому випад ку від повід ний
под аток також визнається в іншому сукупному прибутку або безпосеред ньо в капіталі від повід но.

Пенсійні зобов 'язання

Д ержавний пенсійний план з визначеними внесками - Під приємство зд ійснює внески в Д ержавний пенсійний фонд
України виход ячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Під приємства за такими внесками включені д о статті
«Заробітна плата і від повід ні витрати». Д ана сума включається д о витрат того  період у, коли вони фактично понесені.

Визнання д оход ів

Д оход и від  реалізації визнаються в розмірі справед ливої вартості винагород и, отриманої або який під лягає
отриманню, і являють собою суми д о отримання за товари та послуги, над ані в ход і звичайної господ арської

д іяльності, за вирахуванням очікуваних повернень товару покупцями, знижок та інших аналогічних від рахувань, а



також за вирахуванням под атку на д од ану вартість («ПД В»).

Реалізація товарів

Д оход и від  реалізації товарів визнаються за умови виконання всіх навед ених нижче умов:
• Під приємство перед ало покупцеві всі істотні ризики і вигод и, пов'язані з волод інням товарами;

• Під приємство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом волод іння, і не
контролює прод ані товари;

• Сума д оход ів може бути д остовірно визначена;
• Існує висока вірогід ність отримання економічних вигод , пов'язаних з операцією, і

• Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути д остовірно визначені.

Над ання послуг

Д оход и від  над ання послуг визнаються, коли: сума д оход ів може бути д остовірно визначена; існує ймовірність того ,
що економічні вигод и, пов'язані з операцією, над ійд уть Під приємству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з

операцією, можуть бути д остовірно визначені.

Умовні зобов 'язання та активи
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках д о

фінансової звітності, за винятком тих випад ків, коли ймовірність від току ресурсів, що втілюють економічні вигод и, є
незначною. Умовні активи не визнаються у консолід ованій фінансовій звітності, але розкриваються у примітках в тому

випад ку, якщо існує д остатня ймовірність припливу економічних вигод .

3. ІСТОТНІ СУД ЖЕННЯ І Д ЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ

Істотні суд ження в процесі застосування облікової політики.

У процесі застосування облікової політики Під приємства керівництво зробило певні професійні суд ження, окрім тих,
які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в консолід ованій фінансовій

звітності.

Основні д жерела невизначеності оцінок - Нижче навед ені ключові припущення щод о майбутнього, а також основні
д жерела невизначеності оцінок на кінець звітного період у, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих

коригувань д о балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.

(а) Строки корисного використання основних засобів

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від  професійного суд ження керівництва,
яке засноване на д освід і роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів

керівництво бере д о уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в
яких буд уть експлуатуватися д ані активи. Зміна буд ь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести д о

коригування майбутніх норм амортизації.

(в) Від строчені под аткові активи

У груд ні 2010 року був прийнятий Под атковий код екс України, який суттєво змінив под аткові закони і ставки
опод аткування. Суми і терміни сторнування тимчасових різниць залежать від  прийняття істотних суд жень керівництва

Під приємства на під ставі оцінки майбутньої облікової та под аткової вартості основних засобів.

Від строчені под аткові активи визнаються д ля всіх невикористаних под аткових збитків в тій мірі, в якій ймовірно
отримання опод атковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буд е реалізувати д ані збитки. Від  керівництва

вимагається прийняття істотного професійного суд ження при визначенні суми від строчених под аткових активів, які
можна визнати, на основі очікуваного

терміну і рівня опод атковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього под аткового планування.
Нові та переглянуті станд арти та тлумачення:

Поправка д о МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» щод о операцій в межах групи з виплатами на основі акцій, розрахунок
за якими зд ійснюється грошовими коштами.

Переглянута ред акція МСФЗ 3 «Об'єд нання бізнесу» вносить суттєві зміни в поряд ок обліку операцій з об'єд нання
бізнесу: оцінка неконтрольній д олі участі, облік витрат на операції, визнання та облік умовної винагород и, облік

поетапного об'єд нання бізнесу.

Поправки д о МСБО 27 «Консолід овані та окремі фінансові звіти» щод о обліку змін у д олі участі в д очірній компанії
(без втрати контролю), збитків д очірній компанії, втрати контролю над  д очірній компанією.

Поправки д о МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» щод о об'єктів, які д озволені д ля хед жування.
Поправка роз'яснює, що компанія може визначити об'єктом хед жування частину змін справед ливої вартості або

мінливість грошових потоків за фінансовим інструментом. Також розгляд ається питання щод о визначення інфляції
хед жованим ризиком або його частини в визначених ситуаціях.

Тлумачення ІБШС 17 «Розпод іл негрошових активів між власниками» щод о обліку угод  про розпод іл негрошових
активів між власниками у вигляд і розпод ілу фонд ів або д ивід енд ів.

Тлумачення ІБШС 18 «Перед авання активів від  клієнтів» роз'яснює питання обліку перед авання активів від  клієнтів, а
саме обставини, за якими виконується визначення активу, визнання активу і оцінка його вартості під  час первісного

визнання; ід ентифікація послуг, що окремо ід ентифікуються; визнання виручки, а також облік перед авання грошових
коштів від  клієнтів.

Уд осконалення МСФЗ:

Поправки д о МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані д ля прод ажу, та припинена д іяльність» над ають роз'яснення
щод о від ображення активів та зобов'язань д очірній компанії, яка призначена д ля прод ажу та щод о станд артів, які

містять вимоги д о розкриття інформації про непоточні активи та групи вибуття.

Поправка д о МСФЗ 8 «Операційні сегменти» роз'яснює, що активи та зобов'язання сегмента слід  від ображати тільки у
випад ку, якщо активи та зобов'язання вход ять д о склад у оцінок, які використовуються вищим керівництвом з

операційної д іяльності д ля прийняття рішень.

Поправка д о МСБО 1 «Под ання фінансових звітів» щод о д озволу від носити д еякі зобов'язання, розрахунок за
якими зд ійснюється власними д ольовими інструментами, д о категорії д овгострокових.

Поправка д о МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» щод о визнання грошового потоку від  інвестиційної д іяльності
тільки, якщо таки потоки призвод ять д о визнання активу.

Поправка д о МСБО 17 «Оренд а» щод о виключення особливого керівництва з класифікації д оговорів оренд и землі.



Поправка д о МСБО 36 «Зменшення корисності активів» щод о визначення операційного сегменту найбільшою
од иницею д ля розпод ілу гуд вілу при перевірці зменшення корисності.

Поправки д о МСБО 38 «Нематеріальні активи» щод о визнання та оцінки нематеріальних активів, прид баних при
об'єд нанні бізнесу.

Поправки д о МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» над ають роз'яснення щод о оцінки штрафних
санкцій за д острокове розірвання позик як вбуд ованих похід них інструментів, щод о виключення зі сфери

застосування угод  про об'єд нання бізнесу, щод о обліку хед жування грошових потоків.

Поправка д о Тлумачення ІБІПС 9 «Переоцінка вбуд ованих похід них інструментів» щод о сфери застосування.

Поправка д о Тлумачення ІБШС 16 «Хед жування чистих інвестицій в закорд онну господ арську од иницю» щод о
обмеження на компанії, які можуть мати інструменти хед жування.

Станд арти та тлумачення випущені, але які ще не вступили в силу -

Зміни д о МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття», в яких над аються уточнення вимог д о розкриття інформації.
Під креслюється взаємозв'язок між розкриттям кількісної та якісної інформації; над ається роз'яснення щод о розкриття

максимального кред итного ризику; змінюються вимоги щод о розкриття інформації стосовно забезпечень.

Зміни д о МСБО 1 «Под ання фінансових звітів» над ають роз'яснення щод о над ання аналізу іншого сукупного д оход у
за кожним компонентом капіталу або у звіті про зміни у власному капіталі або к примітках д о фінансової звітності.

Зміни д о МСБО 27 «Консолід овані та окремі фінансові звіти» щод о перехід них положень д ля змін, внесених в
результаті випуску нової ред акції МСБО 27.

Зміни д о МСБО 37 «Проміжна фінансова звітність» щод о застосування принципів розкриття інформації у МСБО 34;
щод о розкриття інформації стосовно справед ливої вартості фінансових інструментів, їх класифікації, перевед ення

між рівнями за д жерелами оцінки справед ливої вартості; зміни умовних зобов'язань та активів.

Тлумачення ІППС 13 «Програми лояльності клієнта» щод о врахування суми, над аної як ' стимулювання клієнтам, які
не приймають участи в конусній програмі, при визначенні справед ливої вартості бонусних од иниць на основі вартості

винагород и.

Розкритття показників фінансової звітності: 4 . ВИРУЧКА ВІД  РЕАЛІЗАЦІЇ
Виручка від  реалізації за вирахуванням непрямих под атків була пред ставлена наступним чином:

2013р.
Виручка від  реалізації прод укції 11746

Всього 11746

5. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

Собівартість від  реалізації була пред ставлена наступним чином:

2013р.
Собівартість реалізованої прод укції 10728

Всього 10728

6. АД МІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Ад міністративні витрати були пред ставлені наступним чином:

2013р.
Ад міністративні витрати 4694

Всього 4694
7. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 

Витрати на збут були пред ставлені наступним чином:
2013р.

Витрати на збут 412
Всього 412

8. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ Д ОХОД И ТА ВИТРАТИ

Інші операційні д оход и та витрати були пред ставлені наступним чином:

2013р.
Інші операційні д оход и 5666

Всього 5666

2013р.
Інші операційні витрати 2192

Всього 2192

9. ФІНАНСОВІ Д ОХОД И ТА ВИТРАТИ

Фінансові д оход и та витрати були пред ставлені наступним чином:

2013 Д оход и Витрати
Від сотки по банківським позикам, д епозитам 7

Всього 7

10. ІНШІ Д ОХОД И ТА ВИТРАТИ
ІНШІ Д ОХОД И ТА ВИТРАТИ БУЛИ ПРЕД САВЛЕНІ НАСТУПНИМ ЧИНОМ:

12. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Станом на 31 груд ня основні засоби Під приємства були пред ставлені наступним чином:

31.12.2013р. 31.12.2012р.
Основні засоби, балансова вартість 11271 12010

Всього 11271 12010

У наступній таблиці над ано рух основних засобів без руху незавершених капітальних інвестицій за період , що
закінчився 31 груд ня (в тис.грн.):



Буд инки та споруд и Облад нання Інструменти та прилад и Транспортні засоби Інші основні засоби Всього
Станом на початок звітного року 

Первісна вартість станом на початок 9607 2861 136 297 _ 12901
звітного період а 

Вібуття 0  5 3 25 0  4
Первісна вартість станом на кінець 9607 2856 139 272 0  12874

звітного період а 
Накопичена амортизація станом на 31.12. 2012р. 447 279 135 ЗО 0 891

Нараховано 437 251 0  24 0  712
амортизацію протягом звітного період у 

Накопичена амортизація станом на 31.12. 2013р. 884 530 135 54 0  1603
Балансова вартість основних засобів станом на 31.12.2013р. 8723 2326 4  218 0  11271

Станом на 31 груд ня інвестиційна нерухомість Під приємства була пред ставлена наступним чином:

31.12.2013р. 31.12.2012р.
Інвестиційна нерухомість, балансова вартість 2958 3114

Всього 2958 3114

У наступній таблиці над ано рух інвестиційної нерухомості за період , що закінчився 31 груд ня.

Первісна вартість на початок звітного період у 3278
Над ход ження -

Вибуло -
Первісна вартість на кінець звітного період у 3278

Накопичена амортизація на початок звітного період у 0
Нараховано протягом звітного період у 

Вибуло -
Накопичена амортизація на кінець звітного період у 320

Балансова вартість на кінець 2958

ЗР

13. ЗАПАСИ ТА ІНШІ АКТИВИ

Запаси Під приємства були пред ставлені наступним чином:

Ряд ок балансу 31 груд ня 2013 року 31 груд ня 2012р.
Виробничі запаси 1001 479 556

Незавершене виробництво 1102 2921 6619
Готова прод укція ПОЗ 778 770

Товари 1104 18 18
Разом 4196 7963

14. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ШША Д ЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 груд ня торговельна і інша д ебіторська заборгованість були пред ставлені таким чином:

Торговельна та інша д ебіторськ заборгованість Ряд ок балансу 31.12.2013р. 31.12.2012р.
Д ебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги 1125 655 716

Резерв сумнівних боргів по д ебіторській заборгованості 134 98
Разом 521 618

15. ПЕРЕД ПЛАТИ ТА ШШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ

Станом на 31 груд ня перед плати та інші оборотні активи були пред ставлені таким чином:

Перед плати та інші оборотні активи Ряд ок балансу 31.12.2013р. 31.12.2012р.
Векселі од ержані - -

Д ебіторська заборгованість за вид аними авансами 1130 209 612
Резерв сумнівних боргів на д ебіторську заборгованість за вид аними авансами «-» 30 «-» 30

Д ебіторська заборгованість за розрахунками з бюд жетом 1135 6  -
Інша поточна
д ебіторська

заборгованість 1155 2 41
Інші оборотні активи 1190 339 694

Всього 526 1317

16. ГРОШОВІ КОШТИ ТА Д ЕПОЗИТИ

Станом на 31 груд ня грошові кошти та д епозити були пред ставлені наступним чином:

Ряд ок балансу 31.12.2013 31.12.2012
Гроші та їх еквіваленти 1165 188 851
Поточні рахунки в іноземній валюті 

Д епозитні рахунки в іноземній валюті - -
Всього 188 851

17. КАПІТАЛ ПІД ПРИЄМСТВА
Станом на 31 груд ня зареєстрований акціонерний капітал був пред ставлений наступним чином:

31.12.2013р. 31.12.2012р.
Розмір статутного капіталу, тис.грн. 1082 1082

В поточному період і змін в статутному капіталі Під приємства не від бувалося.

18. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ШША КРЕД ИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на 31 груд ня торгівельна та інша кред иторська заборгованість були пред ставлені наступним чином:

Торговельна кред иторська заборгованість Ряд ок балансу 31.12.2013р. 31.12.2012р.
Кред иторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 270 342

Всього 270 342

19. ПЕРЕД ПЛАТИ ОТРИМАНІ ТА ШШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 груд ня перед плати отримані та інші короткострокові зобов'язання були пред ставлені наступним чином:

Перед плати та інші короткострокові зобов'язання Ряд ок балансу 31.12.2013р. 31.12.2012р.



Забезпечення виплат персоналу 1660 23 34
Інші забезпечення 0  0

Короткострокові кред ити банків 1600 42
Перед плати отримані 1635 4405 9764

Кред иторська заборгованість зі страхування 1625 96 110
Кред иторська заборгованість з оплати праці 1630 184 217

Інші поточні зобов'язання 1690 35 191
Д оход и майбутніх період ів 0  0

20. УМОВШ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Операційне серед овище

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона прод овжує д емонструвати д еякі особливості,
притаманні перехід ній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквід ності

на ринках капіталу, від носно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не д озволяє
національній валюті бути ліквід ним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі

залежатиме від  політики та д ій уряд у, спрямованих на реформування ад міністративної та правової систем, а також
економіки в цілому. Внаслід ок цього д іяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених

ринків.

Українська економіка схильна д о впливу ринкового спад у і зниження темпів розвитку світової економіки. Світова
фінансова криза призвела д о зниження валового внутрішнього прод укту, нестабільності на ринках капіталу, істотного

погіршення ліквід ності в банківському секторі та посилення умов кред итування всеред ині України. Незважаючи на
стабілізаційні заход и, що вживаються Уряд ом України з метою під тримки банківського сектора і забезпечення

ліквід ності українських банків і компаній, існує невизначеність щод о можливості д оступу д о д жерел капіталу, а також
вартості капіталу д ля Компанії та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати д іяльності та

економічні перспективи Компанії.

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхід ні заход и д ля забезпечення стійкості бізнесу Під приємства в
нинішніх умовах. Од нак, неспод івані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати д іяльності

Під приємства і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути д остовірно
оцінений.

Опод аткування

У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні под аткові органи прид іляють все більше уваги
д іловим колам. У зв'язку з цим регіональне і загальнод ержавне под аткове законод авство України постійно

змінюються. Крім того, трапляються випад ки їх непослід овного застосування, тлумачення і виконання. Нед отримання
законів та нормативних актів України може призвести д о наклад ення серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх
под аткових перевірок можуть бути виявлені д од аткові зобов'язання, які не буд уть від повід ати под аткової звітності
Під приємства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне под атки, а також штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути

істотними. У той час як Під приємство вважає, що воно від образило всі операції у від повід ності з чинним под атковим
законод авством, існує велика кількість под аткових норм і норм валютного законод авства, в яких присутня д остатня

кількість спірних моментів, які не завжд и чітко  і од нозначно сформульовані.

4  груд ня 2010 був офіційно опублікований Под атковий код екс України. Повністю Под атковий код екс України набрав
чинності з 1 січня 2011 року, в той час як д еякі з його положень вступили в силу пізніше (наприклад , положення частини
III, які стосуються под атку на прибуток під приємств, які вступили в силу 1 квітня 2011 року). Под атковий код екс України

суттєво змінює існуючі правила опод аткування в Україні. Зокрема, ставка под атку на прибуток під приємств
зменшилася з 25% д о 19%, починаючи з 1 квітня 2011 року, з под альшим зменшенням д о 16%; була впровад жена

метод ологія розрахунку под атку на прибуток під приємств, у тому числі вимоги д о визнання д оход ів / витрат на основі
метод у нарахувань (раніше визнавалися на основі касового метод у або метод у нарахувань), а також д еякі інші зміни.

Юрид ичні питання

В процесі звичайної д іяльності Під приємство залучено в суд ових розгляд ах і д о нього висуваються інші претензії.
Керівництво Під приємства вважає, що в кінцевому під сумку зобов'язання, якщо таке буд е, що випливає з рішення

таких суд ових розгляд ів або претензій, можуть мати істотний вплив на фінансове становище або майбутні результати
д іяльності Під приємства.

21. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Управління ризиком капіталу

Під приємство управляє своїм капіталом д ля забезпечення безперервної д іяльності під приємства в майбутньому і
од ночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвід ношення позикових і власних коштів.

Керівництво Під приємства регулярно перегляд ає структуру свого капіталу.Структура капіталу Під приємства
склад ається із заборгованості, яка включає кред иторську заборгованість, інформація про яку розкривається в

Примітках 19, а також капіталу, що належить акціонерам, який склад ається з випущеного капіталу і нерозпод іленого
прибутку.

Основні категорії фінансових інструментів

Основні фінансові зобов'язання Під приємства включають торговельну та іншу кред иторську заборгованість, а також
інші д овгострокові фінансові зобов'язання. Основною метою д аних фінансових інструментів є залучення

фінансування д ля операційної д іяльності Під приємства. Під приємство має різні фінансові активи, такі як інвестиції,
які оцінюються за справед ливою вартістю через прибутки та збитки, інвестиції, торговельна та інша д ебіторська

заборгованість, а також грошові кошти.

Станом на 31 груд ня фінансові інструменти Під приємства були пред ставлені таким чином:

Фінансові активи Ряд ок балансу 31.12.2013р. 31.12.2012р.
Д ебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 521 618

Д ебіторська заборгованість з нарахованих д оход ів 0  0
Грошові кошти та еквіваленти 1167 188 851

Поточні фінансові інвестиції 0  0
Всього фінансових активів 709 1469

Фінансові зобов'язання Ряд ок балансу 31.12.2013р. 31.12.2012р.
Позики 1600 0  42

Заборгованість за д оговорами цесії 0  0
Забезпечення виплат персоналу 1520,1521 23 34

Інші забезпечення 1510 0  0
Цільове фінансування 1525 0  0

Векселі вид ані 1605 0  0
Кред иторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 270 342
Кред иторська заборгованість за розрахунками з бюд жетом 1620 129 0



Кред иторська заборгованість зі страхування 1625 96 110
Кред иторська заборгованість з оплати праці 1630 184 217

Кред иторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 0  0
Інші поточні зобов'язання 1690 35 191

Всього фінансових зобов'язань 737 2104

Кред итний ризик

Основними фінансовими активами Під приємства є грошові кошти, а також торговельна та інша д ебіторська
заборгованість. Грошові кошти та строкові д епозити оцінюються з мінімальним кред итним ризиком, оскільки

розміщені у фінансових інститутах, які на д аний момент мають мінімальний ризик д ефолту.

Також Під приємство під д ається ризику того , що клієнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк
перед  Під приємством, що в результаті призвед е д о фінансових збитків Компанії. Компанія вед е жорсткий контроль

над  своєю торговою д ебіторською заборгованістю.

22. ПОД ІЇ  ПІСЛЯ БАЛАНСУ

За період  з 31 груд ня 2013р. по 28 лютого 2014р. не від бувалися под ії, які б суттєво вплинули на показники
фінансової звітності.
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