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Підтверджую ідентичність електронної  та паперової  форм інформації , що подається до Комісії , та достовірність
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ"

1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження Украї на, Запорізька область, д /н, м. Запоріжжя, 69065,
вул. Електрозаводська, 3

1.4. Ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ 05402335

1.5. Міжміський код  та телефон, факс 061-284-13-33, 061-284-13-33

1.6. Електронна поштова адреса electrotehnology@i.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

83(1587), бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2013

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://05402335.smida.gov.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)



ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X

б) інформація про державну реєстрацію емітента X

в) банки, що обслуговують емітента X

г) основні види д іяльності X

ґ) інформація про одержані ліцензії  (дозволи) на окремі види д іяльності  

д ) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  

е) інформація про рейтингове агентство  

є) інформація про органи управління емітента  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паї в) X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату ї х праці X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

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

б) інформація про волод іння посадовими особами емітента акціями емітента X

5. Інформація про осіб, що волод іють 10 відсотками та більше акцій емітента X

6. Інформація про загальні збори акціонерів X

7. Інформація про дивіденди  

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

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента X

б) інформація про облігації  емітента  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську д іяльність емітента:

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

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

в) інформація про зобов'язання емітента X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації  основних вид ів продукції X

ґ) інформація про собівартість реалізованої  продукції X

12. Інформація про гарантії  третьої  особи за кожним випуском боргових цінних паперів  

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

X

14. Інформація про стан корпоративного управління X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

 

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

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у склад і іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного покриття

 

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

 



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

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що волод іють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X

26. Копія(ї ) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних
товариств) (додається до паперової  форми при поданні інформації  до Комісії )

X

27. Аудиторський висновок X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової  звітності  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії  цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими зд ійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового буд івництва)

 

30. Примітки

Інформація про одержані ліцензії  (дозволи) на окремі види д іяльності не заповнюється тому, що товариство ї х не
має. Товариство не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств.Послугами рейтингових агентств не
користовувалися. "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним
товариством. Облiгацiї , iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери,
крiм акцiй, не розміщувалися. Фактiв викупу власних акцiй за звiтний перiод  не було. Замовлених та/або виданих
сертифiкатiв протягом звiтного перiоду не було. Гарантiї  третiх осiб за випусками боргових цiнних паперiв не
надавалися. Товариство не має зобов`язань за облiгацiями, iпотечними та iншими цiнними паперами,
сертифiкатами ФОН та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. ФОН немає. Цiльовi облiгацiї  не
випускались. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Прострочених боржником
строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено iпотеками, не було. У товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в
розд iлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння" не вказана дата його
прийняття. Товариство не є фiнансовою установою, тому "Звiт про корпоративне управлiння" не заповнювався. За
результатми звітного та попереднього років рішення про виплату дивіденд ів не приймалося. Емітент складає
фінансову звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, тому фінансова звітність за
міжнародними стандартами не надається. Iпотечне покриття вiдсутнє.



Основні відомості про емітента

1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ"

1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ЕТ"

1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

1.4. Поштовий індекс 69065

1.5. Область, район Запорізька область, д /н

1.6. Населений пункт м. Запоріжжя

1.7. Вулиця, будинок вул. Електрозаводська, 3

2. Інформація про державну реєстрацію емітента
2.1. Серія і номер свідоцтва ААВ 488022

2.2. Дата державної  реєстрації 08.02.1996

2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Запорізької  міської  ради

2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 1081877

2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 1081877

3. Банки, що обслуговують емітента
3.1. Найменування банку (філії , відд ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Запорізьке РУ

3.2. МФО банку 313399

3.3. Поточний рахунок 26007203777095

3.4. Найменування банку (філії , відд ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Запорізьке РУ

3.5. МФО банку 313399

3.6. Поточний рахунок 26003203777022

4 . Основні види діяльності

Код  за КВЕД Найменування

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

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

Вид
д іяльності

Номер ліцензії
(д озволу)

Д ата
вид ачі

Д ержавний орган, що
вид ав

Д ата закінчення д ії ліцензії
(д озволу)

1 2 3 4 5

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єд нання Місцезнаход ження об’єд нання

Інформація про рейтингове агентство

Найменування
рейтингового

агентства

Ознака рейтингового
агентства

(уповноважене,
міжнарод не)

Д ата визначення або поновлення
рейтингової оцінки емітента або

цінних паперів емітента

Рівень кред итного
рейтингу емітента або

цінних паперів емітента

1 2 3 4

Інформація про органи управління емітента



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

Найменування юрид ичної
особи засновника та/або

учасника

Код  за
ЄД РПОУ

засновника
та/або

учасника

Місцезнаход ження Від соток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або

учаснику (від  загальної
кількості)

Засновник - Регiональне
вiдд iлення ФДМ Украї ни в
Запорiзкiй обл. (% на час
заснування товариства)

20495280 Украї на,
Запорізька область, д /н,
69001, м.Запорiжжя , вул.
ПЕРЕМОГИ, будинок 50

100

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, д ата вид ачі та
найменування органу, який вид ав

паспорт*

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

учаснику (від  загальної
кількості)

Усього 100



Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 245. Середня чисельнiсть позаштатних
працiвникiв складає 15 осіб. Середня чисельнiсть осiб, працюють за сумiсництвом складає 6 осiб. Чисельність

працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 191 особа. Фонд  оплати праці у 2012 році
склав 4712,7 тис. грн. Фонд  оплати працi зменшився на 124 тис.грн.в порівнянні з 2011 р. Кадрова програма емітента,

спрямована на забезпечення рівня кваліфікації  ї ї  працівників операційним потребам емітента: Розробка планiв
пiд готовки та пiдвищення квалiфiкацiї  кадрiв зд iйснюється щорiчно з урахуванням замовлень пiдрозд iлiв

пiдприємства. Рiвень професiйної  пiд готовки персоналу забезпечується шляхом органiзацiї  перiодичного навчання
робiтникiв основних професiй i спецiалiстiв.



Інформація про посадових осіб емітента

Посада Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи
або повне найменування юридичної  особи

Раєвський Анатолiй Олексiйович

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

д /н, д /н, д /н

Рік народження** 1951

Освіта** вища

Стаж керівної  роботи (років)** 18

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", начальник ВАСУП

Опис Повноваження: Головний бухгалтер представляє iнтереси пiдприємства
в виконавчих органах державної  влади ,арбитраже iнш. установах; має
право другого пiдпису на фiнансово-господарчих документах; докладає
керiвництву про виявленi недолiки в межах своєї  компетенцiї ; вносить
пропозицiї  по удосконаленню роботи; пов'язанi та передбаченi
посадовою iнструкцiєю.Обов`язки: - забезпечувати ведення
бухгалтерського облiку на основi Закону Украї ни "Про бухгалтерський
облiк i фiнансову звiтнiсть в Украї нi", з урахуванням особливостi
д iяльностi пiдприємства i технологiї  обробки облiкових даних;-
Надавати правдиву i повну iнформацiю про фiнансовий стан ,про
результати д iяльностi i руху коштiв пiдприємства;- Органiзує роботу по
пiд готовцi пропозицiй пiдприємства по : визначенню облiкової  полiтики
пiдприємства, вибору форми бухгалтерського облiку; -Розробляє
систему i форму внутрiшньо-господарського облiку та правил
документообiгу, регистров аналiтичного облiку, звiтностi i контролю
господарських операцiй;- Визначення правового становища робiтникiв
на пiдпис первинних i вiльних облiкових документiв;- Вибору
оптимальної  структури бухгалтерiї  i кiлькостi iї  робiтникiв, пiдвищення
професiйнного рiвня бухгалтерiв, забезпечення ї х довiдковими
матерiалами;-Забезпечувати автоматизованою системою обробки
даних бухгалтерського облiку. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої  за 2012 рiк винагороди
склав 41 613,82 грн., в натуральнiй формi винагороду не отримував.
Стаж керiвної  роботи 18 років. Перелік попередніх посад : наладчик,
iнженер-елекронщик, iнженер-конструктор, начальник ВАСУП. Посади на
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змiн у персональному склад i
стосовно посадової  особи у звiтному перiод i не було. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посада Член Наглядової  ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи
або повне найменування юридичної  особи

Татарiнов Володимир Iллiч

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

д /н, д /н, д /н

Рік народження** 1952

Освіта** вища

Стаж керівної  роботи (років)** 21

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ПВКФ "Калина", заст.директора

Опис НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що зд ійснює захист прав
акціонерів Товариства, і в межах компетенції , визначеної  Статутом та
чинним законодавством Украї ни, контролює та регулює д іяльність
виконавчого органу. Повноваження наглядової  ради: 1) отримувати
повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну
для виконання свої х функцій. Знайомитися із документами Товариства,
отримувати ї х копії , а також копії  документів дочірніх підприємств
Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової  ради
Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення
наглядової  ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду
та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової  ради.
Обов'язки:1) д іяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не
перевищувати свої х повноважень. Обов'язок д іяти добросовісно і
розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та
належну обережність, які були б у особи на такій посад і за под ібних
обставин; 2) керуватися у свої й д іяльності чинним законодавством
Украї ни, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми
документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними
зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто
брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової
ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних
зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової  ради із
зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у
Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні
яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх



встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки
та збереження інформації  з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку
із виконанням функцій члена наглядової  ради, особам, які не мають
доступу до такої  інформації , а також використовувати ї ї  у свої х
інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним
зборам акціонерів, наглядовій рад і повну і точну інформацію про
д іяльність та фінансовий стан Товариства.Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої  за 2012 рiк
винагороди склав 9000,00 грн., в натуральнiй формi винагороду не
отримував.Стаж керiвної  роботи 21 рік. Перелік попередніх посад :
iнженер-технолог, начальник бюро програмної  обробки, начальник
вiдд iлу АСУП, заступник головного iнженера по комп`ютеризацiї , голова
кооперативу, директор приватної  фiрми, заступник директора. Працює
за сумісництвом заступником директора ПВКФ "Калина" (69065,
м.Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3). Змін у персональному склад і
щодо посадової  особи у звітному період і не було. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посада Член Наглядової  ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи
або повне найменування юридичної  особи

Муравйова Людмила Прокопiвна

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

д /н, д /н, д /н

Рік народження** 1952

Освіта** Середньо-технiчна

Стаж керівної  роботи (років)** 14

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", гол.спецiалiст з ЦП

Опис НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що зд ійснює захист прав
акціонерів Товариства, і в межах компетенції , визначеної  Статутом та
чинним законодавством Украї ни, контролює та регулює д іяльність
виконавчого органу. Повноваження наглядової  ради: 1) отримувати
повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну
для виконання свої х функцій. Знайомитися із документами Товариства,
отримувати ї х копії , а також копії  документів дочірніх підприємств
Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової  ради
Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення
наглядової  ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду
та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової  ради.
Обов'язки:1) д іяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не
перевищувати свої х повноважень. Обов'язок д іяти добросовісно і
розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та
належну обережність, які були б у особи на такій посад і за под ібних
обставин; 2) керуватися у свої й д іяльності чинним законодавством
Украї ни, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми
документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними
зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто
брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової
ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних
зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової  ради із
зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у
Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні
яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх
встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки
та збереження інформації  з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку
із виконанням функцій члена наглядової  ради, особам, які не мають
доступу до такої  інформації , а також використовувати ї ї  у свої х
інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним
зборам акціонерів, наглядовій рад і повну і точну інформацію про
д іяльність та фінансовий стан Товариства.Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої  за 2012 рiк
винагороди склав 8 400,00 грн., в натуральнiй формi винагороду не
отримувала.Стаж керiвної  роботи 14 років. Перелік попередніх посад :
технiк, технiк-технолог, iнженер-технолог, економiст, ведучий економiст,
головний спецiалiст по цiнним паперам. Змін у персональному склад і
щодо посадової  особи у звітному період і не було. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.Посади на будь-яких
iнших пiдприємствах не обiймає.

Посада Голова наглядової  ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи
або повне найменування юридичної  особи

Сидоров Олексiй Миколаевич

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

д /н, д /н, д /н

Рік народження** 1949



Освіта** вища

Стаж керівної  роботи (років)** 19

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", начальник ФЕУ

Опис НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що зд ійснює захист прав
акціонерів Товариства, і в межах компетенції , визначеної  Статутом та
чинним законодавством Украї ни, контролює та регулює д іяльність
виконавчого органу. Повноваження наглядової  ради: 1) отримувати
повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну
для виконання свої х функцій. Знайомитися із документами Товариства,
отримувати ї х копії , а також копії  документів дочірніх підприємств
Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової  ради
Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення
наглядової  ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду
та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової  ради.
Обов'язки:1) д іяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не
перевищувати свої х повноважень. Обов'язок д іяти добросовісно і
розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та
належну обережність, які були б у особи на такій посад і за под ібних
обставин; 2) керуватися у свої й д іяльності чинним законодавством
Украї ни, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми
документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними
зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто
брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової
ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних
зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової  ради із
зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у
Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні
яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх
встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки
та збереження інформації  з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку
із виконанням функцій члена наглядової  ради, особам, які не мають
доступу до такої  інформації , а також використовувати ї ї  у свої х
інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним
зборам акціонерів, наглядовій рад і повну і точну інформацію про
д іяльність та фінансовий стан Товариства.Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої  за 2012 рiк
винагороди склав 18000,00 грн., в натуральнiй формi винагороду не
отримував.Стаж керiвної  роботи 19 років. Перелік попередніх посад :
монтажник зборочного цеху, монтер, старший iнженер, молодший
науковий спiвробiтник, завiдувач лабораторiї , завiдувач бюро по
плануванню маркетинга, начальник планово-економiчного планування
вiдд iлу, начальник фiнансово-економiчного управлiння. Змін у
персональному склад і щодо посадової  особи у звітному період і не
було. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних.Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

Посада Член правлiння

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи
або повне найменування юридичної  особи

Вельможко Юрiй Олександрович

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

д /н, д /н, д /н

Рік народження** 1960

Освіта** вища

Стаж керівної  роботи (років)** 19

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", головний iнженер

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 бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-
господарської  д iяльностi Товариства; -розробка та затвердження
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань
Товариства та забезпечення ї х реалiзацiї ; -органiзацiя ведення
бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання
на розгляд  загальних зборiв квартальних та рiчних звiтiв Товариства; -
розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових оклад iв
працiвникiв Товариства; -розпорядження майном Товариства для
забезпечення його поточної  д iяльностi з урахуванням обмежень,
передбачених Статутом та чинним законодавством; -зд iйснення у
вiдношеннi працiвникiв Товариства прав та обов`язкiв роботодавця, що
передбаченi законодавством Украї ни; -встановлення цiн та тарифiв на
послуги та продукцiю Товариства; -пiд готовка порядку денного
загальних зборiв, прийняття рiшення про дату ї х проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами
позачергових загальних зборiв; -прийняття рiшення про проведення
чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту
Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством
Украї ни; -визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають



бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; -надсилання в
порядку, передбаченому чинним законодавством Украї ни, пропозицiї
акцiонерам про придбання належних ї м простих акцiй особою (особами,
що д iють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; -вирiшення
iнших питань д iяльностi Товариства, що необхiднi для досягнення
цiлей д iяльностi Товариства та забезпечення його нормальної  роботи
згiдно до законодавства Украї ни та Статуту. Обов`язки члена
правління в склад і органу: -дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї  з обмеженим доступом; -не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням
функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї , а також використовувати ї ї  у свої х iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; -керуватися у свої й д iяльностi чинним
законодавством Украї ни, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми
документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними
зборами акцiонерiв.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Розмiр виплаченої  за 2012 рiк винагороди склав 89
138,86 грн., в натуральнiй формi винагороду не отримував.Стаж керiвної
роботи 19 років. Перелік попередніх посад : електромонтер, iнженер-
технолог, начальник бюро, заступник начальника цеха, начальник цеху,
головний iнженер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Змін у персональному склад і щодо посадової  особи у звітному період і
не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних.

Посада Заступник голови правлiння

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи
або повне найменування юридичної  особи

Маслов Сергiй Олександрович

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

д /н, д /н, д /н

Рік народження** 1955

Освіта** вища

Стаж керівної  роботи (років)** 19

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", гол.менеджер

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 бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-
господарської  д iяльностi Товариства; -розробка та затвердження
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань
Товариства та забезпечення ї х реалiзацiї ; -органiзацiя ведення
бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання
на розгляд  загальних зборiв квартальних та рiчних звiтiв Товариства; -
розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових оклад iв
працiвникiв Товариства; -розпорядження майном Товариства для
забезпечення його поточної  д iяльностi з урахуванням обмежень,
передбачених Статутом та чинним законодавством; -зд iйснення у
вiдношеннi працiвникiв Товариства прав та обов`язкiв роботодавця, що
передбаченi законодавством Украї ни; -встановлення цiн та тарифiв на
послуги та продукцiю Товариства; -пiд готовка порядку денного
загальних зборiв, прийняття рiшення про дату ї х проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами
позачергових загальних зборiв; -прийняття рiшення про проведення
чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту
Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством
Украї ни; -визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають
бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; -надсилання в
порядку, передбаченому чинним законодавством Украї ни, пропозицiї
акцiонерам про придбання належних ї м простих акцiй особою (особами,
що д iють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; -вирiшення
iнших питань д iяльностi Товариства, що необхiднi для досягнення
цiлей д iяльностi Товариства та забезпечення його нормальної  роботи
згiдно до законодавства Украї ни та Статуту. Обов`язки заступника
голови правління в склад і органу: -дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї  з обмеженим доступом; -не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням
функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї , а також використовувати ї ї  у свої х iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; -керуватися у свої й д iяльностi чинним
законодавством Украї ни, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми
документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними
зборами акцiонерiв.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Розмiр виплаченої  за 2012 рiк винагороди склав 27
297,86 грн., в натуральнiй формi винагороду не отримував.Стаж керiвної
роботи 19 років. Перелік попередніх посад : iнженер-конструктор,
начальник конструкторського бюро, начальник вiдд iлу конструкторського
бюро, головний iнженер, директор, начальник управлiння маркетингу та
збуту, головний менеджер. Посадова особа обiймає посаду директора
ТОВ "ТМФ-СТО" (69065, м.Запорiжжя, вул.Електрозаводська, будинок



3). Змін у персональному склад і щодо посадової  особи у звітному
період і не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.

Посада Голова Правлiння

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи
або повне найменування юридичної  особи

Мурзак Сергiй Володимирович

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

д /н, д /н, д /н

Рік народження** 1957

Освіта** вища

Стаж керівної  роботи (років)** 19

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", головний iнженер

Опис Виконавчим органом Товариства, який зд iйснює управлiння поточною
д iяльнiстю Товариства, є Правлiння (колегiальний виконавчий
орган).Повноваження голови правління :1) представляти інтереси
Товариства у відносинах з іншими юридичними особами як в Украї ні,
так і за ї ї  межами; 2) від кривати рахунки в банках; 3) вчиняти правочини
в розмірі менше ніж 10 відсотків вартості активів за даними останньої
річної  фінансової  звітності Товариства; 4) видавати накази та давати
розпорядження, які стосуються оперативної  д іяльності Товариства; 5)
затверджувати 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 (оклади та інші види доход ів), а також режим праці
і відпочинку персоналу Товариства. Обов`язки голови правління: 1)
керувати роботою Правління, направляючи ї ї  на досягнення мети
Товариства; 2) виконувати положень цього Статуту та вимог чинного
законодавства Украї ни, рішень Загальних зборів та Наглядової  ради; 3)
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію
про д іяльність Товариства; 4) забезпечувати зберігання документів
Товариства; 5) на вимогу акціонерів надавати ї м для ознайомлення
інформацію, передбачену чинним законодавством Украї ни та яка не є
комерційною таємницею. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої  за 2012 рiк винагороди
склав 142 838,95 грн., в натуральнiй формi винагороду не
отримував.Стаж керiвної  роботи 19 років. Перелік попередніх
посад :лаборант кафедри, старший технiк бюро пiд готовки виробництва,
старший майстер д iльницi, начальник д iльницi, начальник цеху,
заступник головного iнженера, головний iнженер. Змін у персональному
склад і щодо посадової  особи у звітному період і не було. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Посади на будь-
яких iнших пiдприємствах не обiймає.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посад а Прізвище,
ім'я, по

батькові
фізичної

особи або
повне

найменування
юрид ичної

особи

Паспортні д ані
фізичної особи
(серія, номер,
д ата вид ачі,
орган, який
вид ав)* або

ід ентифікаційний
код  за ЄД РПОУ

юрид ичної особи

Д ата
внесення

д о
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у

від сотках)

Кількість за вид ами акцій

прості
іменні

прості на
пред 'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред 'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Головний
бухгалтер

Раєвський
Анатолiй
Олексiйович

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

Член
Наглядової
ради

Татарiнов
Володимир
Iллiч

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

Член
Наглядової
ради

Муравйова
Людмила
Прокопiвна

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

Голова
Наглядової
ради

Сидоров
Олексiй
Миколаевич

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

Член
правлiння

Вельможко
Юрiй
Олександрович

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

Заступник
голови
правлiння

Маслов Сергiй
Олександрович

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



Голова
Правлiння

Мурзак Сергiй
Володимирович

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

Усього 231898 21.43481108 231898 0 0



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

Найменування
юрид ичної особи

Ід ентифікаційний
код  за ЄД РПОУ

Місцезнаход ження Д ата
внесення

д о
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у

від сотках)

Кількість за вид ами акцій

прості
іменні

прості на
пред 'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред 'явника

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА ФІРМА
"СПЕЦОБЛАДНАННЯ"

31548979 Украї на,
Запорізька область,
д /н, 69065,
м.Запорiжжя , вул.
ЕЛЕКТРОЗАВОДСЬКА,
будинок 3

18.06.2001 613451 56.7025 613451 0 0 0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної

особи*

Серія, номер, д ата вид ачі паспорта,
найменування органу, який вид ав

паспорт**

Д ата
внесення

д о
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у

від сотках)

Кількість за вид ами акцій

прості
іменні

прості на
пред 'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред 'явника

Мурзак Сергiй Володимирович 09.02.1995 203756 18.8336 203756 0 0 0

Усього 817207 75.5361 817207 0 0



Інформація про загальні збори акціонерів

Вид  загальних зборів* чергові позачергові

X  

Дата проведення 19.04.2012

Кворум зборів** 80.21

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Зборів. 
2. Обрання Лічильної  комісії  та затвердження ї ї  складу. 
3. Звіт Правління про підсумки роботи Товариства за 2011 рік. 
4. Затвердження основних напрямків фінансово-господарської  д іяльності на 2012 рік. 
5. Звіт Наглядової  ради. 
6. Звіт та висновки Ревізійної  комісії . 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік. 
8. Затвердження порядку покриття збитків за 2011 рік. 
9. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
10. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Затвердження Положення про Правління Товариства.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної  комісії .
13. Внесення змін до Статуту Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів: для розгляду першого та другого
питань – по 5 хвилин; для розгляду третього - тринадцятого питань – по 10
хвилин;для відповідей на питання – до 5 хвилин.
2. Для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів обрати
Лічильну комісію в кількості трьох осіб в такому склад і:1. Олександрова Людмила
Петрівна 2. Найдьонова Галина Іванівна 3. Хрипко Алла Михайлівна.
3. ПОСТАНОВИЛИ: Роботу Правління за підсумками 2011 року визнати задовільною.
4. Затвердили основні напрямки фінансово-господарської  д іяльності на 2012 рік. 
5. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити Звіт Наглядової  ради за 2011 рік. 
6. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердили Звіт та висновки Ревізійної  комісії  за 2011 рік. 
7. Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік. 
8. Затвердити порядок покриття збитків за 2011 рік, а саме: увесь прибуток, який буде
отриманий Товариством у 2012 році, направити на покриття збитків Товариства
минулих років.
9. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства.
10. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Затвердити Положення про Правління Товариства.
12. Затвердити рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної  комісії
шляхом ліквідації  Ревізійної  комісії .
13. Затвердити зміни до Статуту Товариства у запропонованому варіанті та доручити
Мурзак Катерині Сергії вні зд ійснити ї х реєстрацію в органах державної  влади.
Осіб, що подавали пропозиції  до питань порядку денного, не було. Ініціатором
проведення загальних зборів була наглядова рада Товариства.



Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ-ВІД"

Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ 30543571

Місцезнаходження Украї на, Запорізька область, д /н, м. Запоріжжя, 69035, ПРОСПЕКТ
ЛЕНІНА, будинок 161, квартира 10

Номер ліцензії  або іншого документа на
цей вид  д іяльності

2162

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата Украї ни

Дата видачі ліцензії  або іншого документа 26.01.2001

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

Факс (061) 213-26-43

Вид  д іяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис д /н

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ПРИВАТБАНК"

Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ 14360570

Місцезнаходження Украї на, Дніпропетровська область, д /н, м. Дніпропетровськ, 49094,
ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 50

Номер ліцензії  або іншого документа на
цей вид  д іяльності

АЕ 185016

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії  або іншого документа 17.10.2012

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

Факс (056)716-33-64

Вид  д іяльності Юридична особа, яка зд iйснює професiйну депозитарну д iяльнiсть
зберігача

Опис д /н

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

Приватне акціонерне товариство "Всеукраї нський депозитарiй цiнних
паперiв"

Організаційноправова форма Приватне підприємство

Ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ 35917889

Місцезнаходження Украї на, м. Киї в, д /н, м. Киї в, 04107, вул. Тропініна, буд .7-Г

Номер ліцензії  або іншого документа на
цей вид  д іяльності

АВ №498004

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії  або іншого документа 19.11.2009

Міжміський код  та телефон (044) 5854240

Факс (044) 5854240

Вид  д іяльності Юридична особа, яка зд iйснює професiйну депозитарну д iяльнiсть
депозитарiю

Опис станом на момент розкриття звіту Приватне акціонерне товариство
"Всеукраї нський депозитарiй цiнних паперiв" перейменовано у
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"



Інформація про випуски акцій

Д ата
реєстрації

випуску

Номер
свід оцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнарод ний
ід ентифікаційний

номер

Тип цінного
папера

Форма
існування та

форма випуску

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
від сотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25.01.2011 3/08/1/11 Запорiзьке ТУ
ДКЦПФР

UA4000144018 Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1 1081877 1081877 100

Акцiї  Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах не було. Додаткової  емiсiї  не зд ійснювали, рiшення щодо додаткової  емiсiї  акцiй не приймалося. Дострокового погашення не було.

Процентні облігації

Д ата
реєстрації

випуску

Номер
свід оцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
у

випуску
(штук)

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Процентна
ставка за

облігаціями
(у

від сотках)

Термін
виплати

процентів

Сума
виплачених
процентів
за звітний

період
(грн.)

Д ата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дисконтні облігації

Д ата
реєстрації

випуску

Номер
свід оцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
у

випуску
(штук)

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Д ата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8

Цільові (безпроцентні) облігації

Д ата
реєстрації

випуску

Номер
свід оцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
у

випуску
(штук)

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Найменування
товару

(послуги), під
який

зд ійснено
випуск

Д ата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім
іпотечних облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Д ата реєстрації
випуску

Вид  цінних
паперів

Обсяг
випуску (грн.)

Обсяг розміщених цінних паперів на
звітну д ату (грн.)

Умови обігу та
погашення

1 2 3 4 5

Інформація про похідні цінні папери

Д ата
реєстрації

випуску

Номер
свід оцтва

про
реєстрацію

випуску

Вид
похід них

цінних
паперів

Різновид
похід них

цінних
паперів

Серія Строк
розміщення

Строк
д ії

Строк
(термін)

виконання

Кількість
похід них

цінних
паперів

у
випуску

(шт.)

Обсяг
випуску

(грн.)

Характерристика
базового активу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Опис бізнесу

Важливі под ії  розвитку (в
тому числі злиття, под іл,
приєднання, перетворення,
вид іл)

Публічне акціонерне товариство «Електротехнологія» засновано на базi Запорiзького
завода спецiального технологiчного обладнання, заснованого у 1972р., з намiром
концентрацiї  та розвитку виробництва спецiального технологiчного обладнання для
механiзацiї  та автоматизацiї  технологiчних процесiв на пiдприємствах Мiнiстерства
електротехнiчної  промисловостi. Товариство призначено для органiзацiї  виробництва
та виготовлення рiзноманiтного технологiчного обладнання, у т.ч. використовуємого у
трансформаторобуд iвництвi. Злиття, под iлу, приєднання, перетворення, вид iлу у
звiтному перiод i не було.

Організаційна структура
емітента, дочірні
підприємства, філії ,
представництва та інші
відокремлені структурні
підрозд іли із зазначенням
найменування та
місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни
в організаційній структурі у
відповідності з попереднім
звітним періодом

Публічне акціонерне товариство «Електротехнологія» не має дочірніх підприємств,
філій, представництв або інших відокремлених структурних підрозд ілів.
Мiсцезнаходження Товариства: 69065, м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська,3. При нинi
д iючiй структурi досягнута значна ефективнiсть управлiння та використання ресурсiв.
Орендованих основних засобів немає. Змін в організаційній структурі порівняно з
попереднім звітним періодом не було.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї  Товариства з боку третiх осiб протягом
звiтного перiоду не надходило.

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

Бухгалтерський облік ведеться автоматизовано, відповідно до Закону Украї ни "Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Украї ні" № 996- ХІУ від  16.07.1999р., з
використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку.Використовуються програми
бухгалтерського та фінансового обліку 1С.Бухгалтерський облік на Товаристві
складається згідно положень (стандартів) бухгалтерського обліку. На підприємстві
розроблена і затверджена наказом директора облікова політика підприємства. Дані
бухгалтерського обліку співставні в бухгалтерських регістрах, головній книзі і балансі та
підтверджуються первинними документами.
Метод  нарахування амортизації : з 01.04.2011 року згідно Податкового кодексу
Украї ни - прямолінійним методом. Метод  оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод  оцінки
вартості фінансових інвестицій наказом про обліку політику не передбачений.

Текст аудиторського
висновку

Найменування аудитора (аудиторської  фірми):ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ-ВІД".
Код  за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій Украї ни: 30543571.
Номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою Украї ни: 2162 від  26.01.2001р.
Останній звітний період  за який проведений аудит фінансової  звітності: 2012 рік
(01.01.2012 - 31.12.2012). 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)
незалежної  аудиторської  фірми щодо фінансової  звітності за 2012 рік
Публічного акціонерного товариства «Електротехнологія»

Національній комісії
з цінних паперів та фондового ринку в Украї ні

Голові правління «Електротехнологія»
Мурзак С.В.

Ми провели аудит наданої  фінансової  звітності Публічного акціонерного товариства
«Електротехнологія» (код  за ЄДРПОУ– 05402335); місцезнаходження -Украї на,
Запорізька обл.,м. Запоріжжя, 69065 вул. Електрозаводська, буд .3; державна
реєстрація 08.02.1996 року Виконавчим комітетом Запорізької  міської  ради; що
додаеться у склад і Балансу станом на 31.12.2012р.,звітів про фінансові результати
,про рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також
Приміток до річної  фінансової  звітності за 2012 рік.

Основні види д іяльності за КВЕД-2010 
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.;
28.91 - виробництво машин і устатковання для металургії ;
28.49 – виробництво інших верстатів;
68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна;



33.12 – ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового
призначення.

Відповідальність управлінського персоналу: 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової  звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової  звітності (далі
–МСФЗ) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає
потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової  звітності , що не містить
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, однак ПАТ
«Електротехнологія» при складанні фінансової  звітності за 2012 рік застосовувало
Національні Положення (стандарти) бухгалтерского обліку. 

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової  звітності на основі
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впененості та супутніх
послуг, що прийняті Аудиторською палатою Украї ни в якості національних стандартів
аудиту, зокрема 700, 705 «Модифікації  думки у звіті незалежного аудитора». Ці
стандарти вимагають від  нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої  впевненості, що фінансова
звітність не містить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів щодо сум та розкриття ї х у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного
подання фінансової  звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової
звітності. Однак у зв’язку з питанням, описаним у параграфі «Підстава для відмови
від  висловлення думки» ми не мали можливості отримати достатні і належні
аудиторські докази, що формували б підставу для висловлення аудиторської  думки. 

Підстава для відмови від  висловлення думки
В порушення вимог статті 12¹ Закону Украї ни від  16.07.1999р. № 996 « Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Украї ні» фінансова звітність ПАТ
«Електротехнологія» за 2012 рік складена не за Міжнародними стандартами
фінансової  звітності; Крім того, при веденні бухгалтерского обліку протягом 2012 року,
Товариством не в повному обсязі виконуються існуючи вимоги П(С)БО, що приводить
до викривлення окремих показників фінансової  звітності , а саме: 
-- Товариством не створено резерв сумнівних боргів, в зв’язку з цим ми не змогли
підтвердити чисту реалізаційну вартість дебіторської  заборгованості та пов’язану з
цим частину прибутку (П(С)БО 10); 
-- в бухгалтерському обліку відсутня інформація про зобов’язання та ї ї  розкриття у
фінансовій звітності в частині нарахування резерву майбутніх виплат (П(С)БО 11
«Зобов’язання»);
-- дані інвестиційної  нерухомості не відображені в фінансовій звітності;
-- в бухгалтерському обліку , відповідно і в фінансовій звітності, не розраховуються
відстрочені податкові активи або відстрочені податкові зобов’язання; 
-- ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією наявних запасів, станом на
31.12.2012року, через характер облікових записів ми не мали змоги підтвердити
кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур;
-- МСА вимагають від  нас оцінити чи є обгрунтованими оцінки, у тому числі обліковані
оцінки за справедливою вартістю. У зв’язку з тим , що Товариством переоцінка
основних засобів , можливість якої  передбачена П(С)БО 7 не зд ійснювалася, ми не
можемо вважати, що такі необоротні активи повною мірою відповідають ї хній
справедливій вартості станом на 31.12.2012р.

Відмова від  висловлення думки
У зв’язку із значущістю питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для відмови
від  висловлення думки» ми не мали можливості отримати достатні і належні
аудиторські докази, що формували б підставу для висловлення аудиторської  думки.
Відповідно ми не висловлюємо думку щодо фінансової  звітності.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів.
Цей розд іл аудиторського висновку під готовлено відповідно до вимог при розкритті
інформації  емітентами цінних паперів, затверджених рішенням ДКЦПФР від
29.09.2011р. №1360
Вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2012 р. відповідає вимогам статті 155
ЦКУ, ї ї  сума становить 9304 тис. грн., проте вартість чистих активів сформована не
від  результатів д іяльності Товариства, а за рахунок іншого додаткового капіталу в



сумі 16229 тис. грн.

Протягом звітного року в ПАТ «Електротехнологія» функціонували органи
корпоративного управління, порядок ї х утворення, компетенція і порядок організації
роботи та відповідальність визначені Статутом Товариства. Власний кодекс
(принципи, правила) корпоративного управління Товариством не приймався.
Підрозд іл внутрішнього аудиту не створений. Контроль за фінансово-господарською
д іяльністю ПАТ « Електротехнологія» протягом звітного року зд ійснювався виключно
незалежним аудитором. 

Інформації  щодо под ій, які б мали значний вплив на фінансово-господарську
д іяльність Товариства та які відбулися протягом звітного року, що могли б призвести
до суттєвого викривлення фінансової  звітності внаслідок шахрайства та значної  зміни
вартості його цінних паперів, не було отримано.

Фінансово – майновий стан Товариства , його стійкість, ефективність, ліквідність, 
залежність від  інвесторів та кредиторів характеризується показниками
платоспроможності та фінансової  стійкості, що наведені в Додатку, який є невід ’ємною
частиною аудиторського висновку. Система показників фінансової  звітності за 2012
рік, вказує на те, що Публічне акціонерне товариство “Електротехнологія” має не
задовільний фінансовий стан. 

Аудит проводився щоквартально протягом року на підставі договору за № 20 від
16.03.2012 року . 

Незалежна аудиторська фірмою ТОВ «АУДИТ-ВІД» зд ійснює д іяльність на підставі
свідоцтва № 2162 від  26.01.2001року, виданого Аудиторською палатою Украї ни, д ію
якого продовжено до 04.11.2015р., розташована за адресою 69035, м.Запоріжжя,
пр.Леніна, б.161, оф.10, тел/факс 213-26-43

Генеральний директор В.І.Драч
ТОВ “АУДИТ-ВІД ”

(Сертифікат серії  “А”№ 003660 
від  14.02.95р. д ійсний до 14.02.2014р.) 

17.04.2013р. 

Інформація про основні
види продукції  або послуг,
що ї х виробляє чи надає
емітент, перспективність
виробництва окремих
товарів, виконання робіт та
надання послуг; залежність
від  сезонних змін; про
основні ринки збуту та
основних клієнтів; основні
ризики в д іяльності
емітента, заходи емітента
щодо зменшення ризиків,
захисту своєї  д іяльності та
розширення виробництва
та ринків збуту; про канали
збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про
джерела сировини, ї х
доступність та динаміку цін;
інформацію про
особливості стану розвитку
галузі виробництва, в якій
зд ійснює д іяльність
емітент, рівень
впровадження нових
технологій, нових товарів,
його положення на ринку;
інформацію про
конкуренцію в галузі, про

Основні види продукції :верстати та обладнання.Перспективність виробництва:
провадиться робота над  випуском преса кривошипного для отримання тонкого
просiяно-витяжного листа (рулону), яке використовується в буд iвництвi.Виробництво
та збут продукцiї  не залежить вiд  сезону.Основнi ринки збуту та основнi клiєнти -
металургiйнi пiдприємства i метало бази, сервiснi метало центри, заводи
трансформаторобуд iвництва, що розташованi на терiторiї  СНД.Основні клієнти:
буд івельні підприємства. Основнi ризики в д iяльностi емiтента: стрiмке та значне
подорожчання енергоносiї в, матерiалу (металу) та комплектуючих виробiв. Заходи
емiтента щодо зменшення ризикiв: - попередня закупка матерiалiв, необхiдних для
виробництва обладнання; - планування виробництва; - договiрнi зобов`язання,
рiзноманiтнi запобiжнi заходи в договорах i контрактах купiвлi-продажу. Захистом своєї
д iяльностi слугує внутрiшнє положення про конфіденційну iнформацiю.Заходи
розширення виробництва та ринків збуту: модернізація виробничого процесу;
постійний пошук нових клієнтів; зд ійснення переговорів.Канали збуту та методи
продажу: Ринком збуту виготовленої  продукцiї  є СНД. Товариство працює
безпосередньо з замовниками. Постачальниками сировини є пiдприємства Украї ни.
Доступність сировини: Джерела сировини достатньо доступні, що дозволяє
безперебійно виконувати замовлення покупців.Динаміка цін на сировину: Ціни на
сировину постійно зростають.Стан розвитку галузi виробництва, в якiй зд iйснює
д iяльнiсть емiтент, визначається: - недостатнiм розвитком галузi через постiйне
зростання цiн на метал, сировину, комплектуючi та енергоносiї ; - недостатнiстю
висококвалiфiкованих iнженерних кадрiв - конструкторiв, технологiв та робiтничих
спецiальностей - фрезувальникiв, токарiв, розточникiв. - великою конкуренцiєю з боку
Європейських i Азiатських держав, вiдсутнiстю державної  пiдтримка вiтчизняного
виробника.Рівень впровадження нових технологій, нових товарів: Нові товари та
технології  майже не впроваджуються в зв”язку із спадом в економіці.Становище
емітента на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище
емітента на ринку стабільне.Інформація про конкуренцію в галузі: Рівень конкуренції  в
галузі середній.Особливості продукції  (послуг) емітента: висока якість.Перспективні
плани розвитку емітента: Збільшення об’єму продажу та освоєння нових ринків



особливості продукції
(послуг) емітента;
перспективні плани
розвитку емітента; кількість
постачальників за
основними видами
сировини та матеріалів, що
займають більше 10
відсотків в загальному
об'ємі постачання

збуту.Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що
займають більше 10 % у загальному об’ємі постачання: ЗАТ "Запорiжметалоптторг",
м.Запорiжжя- металопрокат; ТОВ "ТД Хорт", м.Запорiжжя-газ,лакофарби,РТИ;
Комплектуючi: ВАТ "ЛБЮ-Тех" ЗАТ "НТЦ-Гидромаш", м.Киї в ЗАТ "Камоцци-
пневматик", м.Симферопiль ТОВ "Електроспектр", м.Запорiжжя ВАТ "ИПЦ СФО",
м.Миколаї в ТОВ "Компанiя стандарт-iнтерсервiс", м.Запорiжжя.

Інформація про основні
придбання або відчуження
активів за останні п'ять
років. Якщо підприємство
планує будь-які значні
інвестиції  або придбання,
пов'язані з ї ї
господарською д іяльністю,
ї х необхідно описати,
включаючи суттєві умови
придбання або інвестиції ,
ї ї  вартість і спосіб
фінансування

Придбано основних активів за останні 5 років: У 2008 році - на суму 35.9 тис. грн.У
2009 році - на суму 130 тис. грн. У 2010 році - придбань ОЗ не було. У 2011 році - на
суму 699 тис. грн.У 2012 році - на суму 245 тис. грн. Продано за останні 5 років: У 2008
році продано на суму 40,27 тис. грн.У 2009 продаду ОЗ не було.У 2010 році продано
на суму 107 тис. грн. У 2011 році продано на суму 30 тис. грн. У 2012 році продано на
суму 823 тис. грн. Ліквідовано (списано) основних активів за останні 5 років:У 2008 році
- на суму 91,8 тис. грн.У 2009 році ліквідації  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. Планів щодо
інвестицій або придбань, пов’язаних з господарською д іяльністю, Товариство не має.

Інформація про основні
засоби емітента, включаючи
об'єкти оренди та будь-які
значні правочини емітента
щодо них; виробничі
потужності та ступінь
використання обладнання;
спосіб утримання активів,
місцезнаходження
основних засобів. Крім того,
необхідно описати
екологічні питання, що
можуть позначитися на
використанні активів
підприємства, інформацію
щодо планів капітального
буд івництва, розширення
або удосконалення
основних засобів, характер
та причини таких планів,
суми видатків, в тому числі
вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні
дати початку та закінчення
д іяльності та очікуване
зростання виробничих
потужностей після ї ї
завершення

Підприємство використовує тільки власні основні засоби. Товариство надає в оренду
основні засоби: здає в оренду примiщення адмiнiстративного корпусу, склади,
виробничi площi. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об”єктів оренди
не було.Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства,
використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Більша частина
корисної  площі не використовується за призначеннями, у зв’язку відсутністю попиту на
виготовлення продукції . Ступінь використання активів:буд івлі та споруди - 70%,
машини та обладнання - 65 %, Транспортні засоби - 100 %.Спосіб утримання активів:
утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства.
Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 69065, м. Запоріжжя,
вул. Електрозаводська,3.Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні
активів підприємства: Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні
активів підприємства, немає. Планів щодо капітального буд івництва, розширення або
удосконалення основних засобів, Товариство немає.

Інформація щодо проблем,
які впливають на д іяльність
емітента; ступінь залежності
від  законодавчих або
економічних обмежень

Проблеми, які впливають на д іяльність емітента: нестабiльнiсть економiчної  ситуацiї ;
неспод iванiсть та нестабiльнiсть у сферi податкової  полiтики, збiльшення ставок
оподаткування; криза платiжної  дисциплiни споживачiв товариства; iнфляцiйнi
процеси.
Ступінь залежності від  законодавчих або економічних обмежень: високий.

Інформація про факти
виплати штрафних санкцій
(штраф, пеня, неустойка) і
компенсацій за порушення
законодавства

У 2012 роцi за порушення чинного законодавства виплачено штраф у розмірі 1630,62
грн. Фактів виплати пені, неустойки та компенсацій за порушення законодавства не
було.

Опис обраної  політики
щодо фінансування
д іяльності емітента,
достатність робочого
капіталу для поточних
потреб, можливі шляхи
покращення ліквідності за
оцінками фахівців емітента

Товариство знаходиться на самофiнансуваннi. Робочого капіталу достатньо для
поточних потреб.Фахiвцi Товариства не проводили у звiтному роцi оцiнки шляхiв
покращення лiквiдностi.



Інформація про вартість
укладених, але ще не
виконаних договорів
(контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний
підсумок) та про очікувані
прибутки від  виконання цих
договорів

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних
договорів.

Стратегія подальшої
д іяльності емітента
щонайменше на рік (щодо
розширення виробництва,
реконструкції , поліпшення
фінансового стану, опис
істотних факторів, які
можуть вплинути на
д іяльність емітента в
майбутньому)

Стратегія подальшої  д іяльності щонайменше на рік не передбачає розширення
виробництва або реконструкції .
Для поліпшення фінансового стану планується зд ійснити заходи по розширенню
ринків збуту.
Істотні факти, які можуть вплинуть на д іяльність емітента в майбутньому, -
необгрунтовані зміни в економіці краї ни, в податковому законодавстві тощо.

Опис політики емітента
щодо досліджень та
розробок, вказати суму
витрат на дослідження та
розробку за звітний рік

Дослідження та розробки Товариством у звітному період і не зд ійснювалися, в
майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

Інформація щодо судових
справ, стороною в яких
виступає емітент, його
дочірні підприємства або
його посадові особи (дата
відкриття провадження у
справі, сторони, зміст та
розмір позовних вимог,
найменування суду, в якому
розглядається справа,
поточний стан розгляду). У
разі відсутності судових
справ про це зазначається

У 2012р. ПАТ „Електротехнологія” приймало участь у розгляд і наступних справ:

1. Справа № 5024/2262/2011 за позовом ВАТ „Електротехнологія” до ТОВ
„Новокаховський електромашинобуд івний завод ”, м. Нова Каховка, Херсонської
області про стягнення 95 040,16грн. за невиконання договірних зобов’язень.
Господарським судом Херсонської  області провадження у справі від крито
провадження 03.11.2011р.
За результатами розгляду справи укладена мирова угода. 

2. Кримінальна справа за обвинуваченням Николаєнко А.М. за скоєння злочину
передбаченого ст.184 КК Украї ни. 
Справа розглядається Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відкрито
провадження 20.11.12р.
ПАТ «Електротехнологія приймає участь в даній справі в якості цивільного позивача. В
позовній заяві ПАТ «Електротехнологія» просить стягнути з Николаєнко А.М.
матеріальної  шкоди у розмірі 38 524,8 грн.
Розгляд  справи триває.

3. Справа № 2а-0870/3468/11
Ухвалою Запорізького окружного адміністративного суду від  19.05.2011р. від крито
провадження у справі № 2а-0870/3468/11 за позовом ПАТ „Електротехнологія” до
Державної  податкової  інспекції  у Ленінському районі м. Запоріжжя про визнання
протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від  23 вересня 2010
року №0000902302/0 та від  21 лютого 2011 року №0000172302/0. 
Постановою суду від  07.02.2012р. адміністративний позов ПАТ «Електротехнологія»
задоволений. Визнано протиправними та скасувано ППР ДПІ у Ленінському районі м.
Запоріжжя від  23 вересня 2010 року №0000902302/0 та від  21 лютого 2011 року
№0000172302/0.
Постанова оскаржується податковим органом.
Розмір позовних вимог: 967667,3 грн.

4. Справа № 2а-0870/12239/11
Ухвалою Запорізького окружного адміністративного суду від  29.12.2011р. від крито
провадження у справі № 2а-0870/12239/11 за позовом ПАТ „Електротехнологія” до
Державної  податкової  інспекції  у Ленінському районі м. Запоріжжя про визнання
протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення від  13.07.2011
№0001502302.
Постановою суду від  30.01.2012р. в задоволенні позовних вимог Публічного
акціонерного товариства «Електротехнологія» - відмовити в повному обсязі.
Постанова оскаржується ПАТ «Електротехнологія».
Розмір позовних вимог: 204776,25 грн.

5. Справа №2а-6323/09/0870 
Ухвалою Запорізького окружного адміністративного суду від  20.11.2009 від крито
провадження в адміністративній справі №2а-6323/09/0870 за позовною заявою: ВАТ
до Державної  податкової  інспекції  у Ленінському районі м. Запоріжжя про: визнання
протиправними та скасування податкових повідомлень рішень від  13.04.2009
№0000052300/0 та від  16.11.2009 №0000632302/3/24484/7123-0115.



Постановою суду від  20.01.2010р. визнано протиправними та скасувати податкове
повідомлення рішення Державної  податкової  інспекції  у Ленінському районі м.
Запоріжжя від  16.11.2009 №0000632302/3/24484/7123 - 0115. В іншій частині позову
відмовити.
Справа розглядалась в апеляційних та касаційних інстанціях.
Розмір позовних вимог: 132755,00 грн.
В теперішній час розгляд  справи закінчено.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів д іяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою
для оцінки фінансового стану та результатів д іяльності емітента. Аналітична довідка
щодо інформації  про результати та аналіз господарювання емітента за останні три
роки фахівцями емітента не складалася.



Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Оренд овані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
період у

на кінець
період у

на початок
період у

на кінець
період у

на початок
період у

на кінець
період у

1. Виробничого
призначення:

9437 8627 0 0 9437 8627

буд івлі та
споруди

8435 7875 0 0 8435 7875

машини та
обладнання

812 615 0 0 812 615

транспортні
засоби

131 99 0 0 131 99

інші 59 38 0 0 59 38

2.
Невиробничого
призначення:

0 0 0 0 0 0

буд івлі та
споруди

0 0 0 0 0 0

машини та
обладнання

0 0 0 0 0 0

транспортні
засоби

0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 9437 8627 0 0 9437 8627

Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами): Буд івлі та споруди -50 років; машини та
обладнання - 30-40 років, транспортні засоби -15 років,інші -10 років. Умови користування
основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основні засоби за усіма групами
використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітного
періоду 27395 тис.грн., на кінець звітного періоду — 26755 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів
на початок звітного періоду 65.55 %, на кінець звітного періоду 67.76 %.Ступінь використання
основних засобів — 98%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду 17958 тис.грн., на
кінець звітного періоду — 18128 тис. грн. Обмеження на використання майна емітента
відсутні.Суттєві зміни у вартості основних засобів протягом звітного періоду пов”язані з
придбанням основних засобів та ліквідацією застарілих основних засобів.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період За поперед ній період

Розрахункова
вартість чистих
активів
(тис.грн.)

9304 9490

Статутний
капітал
(тис.грн.)

1082 1082

Скоригований
статутний
капітал
(тис.грн.)

1082 1082

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР
(Рiшення № 485 вiд  17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2"Баланс",
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв Украї ни 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих
активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати
майбутнiх перiод iв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних
виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiод iв.

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (9304 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (1082 тис.грн.). Це
вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу Украї ни.



Інформація про зобов'язання емітента

Вид и зобов'язань Д ата
виникнення

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Від соток за користування
коштами (від соток річних)

Д ата
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:

Короткострокові кредити банків 20.12.2012 42 27 19.06.2013

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X 0 X X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

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

X 0 X X

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

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

Податкові зобов'язання X 92 X X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 10532 X X

Усього зобов'язань X 10666 X X

Опис Інші зобов'язання включають: поточні зобов"язання зі страхування, з оплати
праці, з одержаних авансів, з учасниками, кредиторську заборгованість за
товари, роботи, послуги, інші поточні зобов'язання.



Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N
з/п

Основний вид
прод укції*

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої прод укції

у натуральній
формі

(фізична од .
вим. **)

у
грошовій

формі
(тис.грн.)

у від сотках д о
всієї

виробленої
прод укції

у натуральній
формі

(фізична од .
вим. **)

у
грошовій

формі
(тис.грн.)

у від сотках д о
всієї

реалізованої
прод укції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Машини та
устаткування
спеціального
призначення

11 шт. 5089 97.8 11 шт. 5081 97.6

Інформація про собівартість реалізованої продукції

N
з/п

Склад  витрат* Від соток від  загальної собівартості реалізованої прод укції (у
від сотках)

1 2 3

1 Матеріальні витрати 36.4

2 Заробітна плата 19.5

3 Відрахування на соціальні
заходи

7.5

4 Накладні витрати (цехові
витрати)

34



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

Д ата виникнення
под ії

Д ата оприлюд нення Повід омлення у
стрічці новин

Вид  інформації

1 2 3

19.04.2012 20.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента 



Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

N з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2012 1 0

2 2011 1 0

3 2010 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так Ні

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X

Реєстратор  X

Депозитарій  X

Інше (запишіть)  

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

Так Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X

Акціонери, які волод іють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X

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

Так Ні

Підняттям карток  X

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X

Інше (запишіть)  

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

Так Ні

Реорганізація  X

Внесення змін до статуту товариства  X

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;  X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X

Обрання голови та членів наглядової  ради, прийняття рішення про припинення ї х
повноважень

 X

Обрання голови та членів ревізійної  комісії  (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення ї х повноважень

 X

Інше (запишіть)  

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні



Який склад наглядової ради (за наявності)?

осіб

Кількість членів наглядової  ради 3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що волод іють більше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів, що волод іють менше 10 відсотків акцій 3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової  ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні

Стратегічного планування  X

Аудиторський  X

З питань призначень і винагород  X

Інвестиційний  X

Інше (запишіть) д /н

Інше (запишіть) д /н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відд іл, що відповідає за роботу з акціонерами? так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від  чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

 X

Винагорода виплачується у вигляд і цінних паперів товариства  X

Члени наглядової  ради не отримують винагороди  X

Інше (запишіть) д /н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?

Так Ні

Галузеві знання і досвід  роботи в галузі  X

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X

Відсутність конфлікту інтересів  X

Граничний вік  X

Відсутні будьякі вимоги X  

Інше (запишіть)  

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

Так Ні

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

X  

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

 X

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

 X



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

 X

Інше (запишіть) д /н
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? ні

Кількість членів ревізійної  комісії  0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної  комісії  протягом останніх трьох років? 0

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори
акціонерів

Засід ання
нагляд ової

рад и

Засід ання
правління

Члени правління (директор) так ні так

Загальний відд іл ні ні ні

Члени наглядової  ради (голова наглядової
ради)

ні так ні

Юридичний відд іл (юрист) ні ні ні

Секретар правління ні ні ні

Секретар загальних зборів ні ні ні

Секретар наглядової  ради ні ні ні

Корпоративний секретар ні ні ні

Відд іл або управління, яке відповідає за роботу
з акціонерами

ні ні ні

Інше ні ні ні

Інше (запишіть) д /н

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення

кожного з цих питань?

Загальні збори
акціонерів

Нагляд ова
рад а

Виконавчий
орган

Не належить
д о

компетенції
жод ного
органу

Визначення основних напрямів
д іяльності (стратегії )

так ні ні ні

Затвердження планів
д іяльності (бізнеспланів)

так ні ні ні

Затвердження річного
фінансового звіту або балансу
чи бюджету

так ні ні ні

Обрання та від кликання
голови правління

ні так ні ні

Обрання та від кликання членів
правління

ні так ні ні

Обрання та від кликання
голови наглядової  ради

так ні ні ні

Обрання та від кликання членів
наглядової  ради

так ні ні ні

Обрання та від кликання
голови та членів ревізійної
комісії

так ні ні ні

Визначення розміру
винагороди для голови та
членів правління

ні так ні ні

Визначення розміру так ні ні ні



винагороди для голови та
членів наглядової  ради

Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів
правління

ні ні ні так

Прийняття рішення про
додатковий випуск акцій

так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення
власних акцій

так ні ні ні

Затвердження аудитора ні так ні ні

Затвердження договорів,
щодо яких існує конфлікт
інтересів

ні ні ні так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про укладення договорів, враховуючи ї х суму, від  імені акціонерного товариства? так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової  особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком д іяти в інтересах

акціонерного товариства? ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган (правління) X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X

Положення про ревізійну комісію  X

Положення про акції  акціонерного товариства  X

Положення про порядок розпод ілу прибутку  X

Інше (запишіть) д /н

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

Інформація
розповсюд жується

на загальних
зборах

Публікується у
пресі,

оприлюд нюється
в

загальнод оступній
інформаційній базі

д аних Д КЦПФР
про ринок цінних

паперів

Д окументи
над аються

д ля
ознайомлення

безпосеред ньо
в акціонерному

товаристві

Копії
д окументів
над аються

на запит
акціонера

Інформація
розміщується на

власній
інтернетсторінці

акціонерного
товариства

Фінансова
звітність,
результати
д іяльності

ні так так так так

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

ні так так так так

Інформація
про склад
органів
управління

ні так так так так



товариства

Статут та
внутрішні
документи

ні ні так так так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після ї х
проведення

ні ні так так так

Розмір
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

ні так так так так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні

Не проводились взагалі  X

Менше ніж раз на рік  X

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так Ні

Загальні збори акціонерів  X

Наглядова рада X  

Правління або директор  X

Інше (запишіть) д /н
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень  X

Не задовольняли умови договору з аудитором  X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X

Інше (запишіть) д /н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської д іяльності акціонерного товариства
в минулому році?

Так Ні

Ревізійна комісія X  

Наглядова рада  X

Відд іл внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X

Інше (запишіть) д /н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?



Так Ні

З власної  ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X

За дорученням наглядової  ради  X

За зверненням виконавчого органу  X

На вимогу акціонерів, які в сукупності волод іють понад  10 відсотків
голосів

 X

Інше (запишіть) д /н
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері

корпоративного управління чи фінансового менеджменту? так



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

Так Ні

Випуск акцій  X

Випуск депозитарних розписок  X

Випуск облігацій  X

Кредити банків  X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X

Інше (запишіть)  

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

так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

так, плануємо розпочати переговори  

так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції  протягом наступних трьох років  

не визначились X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції  до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох

років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції  у депозитарній системі Украї ни,

протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України (далі - особа)?

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень особи  X

Не задовольняли умови договору з особою  X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів  X

суду  X

Інше (запишіть) У процесi дематерiалiзацiї .
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д /н 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління? ні; укажіть, яким чином ї ї  оприлюднено: д /н 

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

протягом року. д /н



Звіт про корпоративне управління

Вкажіть мету провадження д іяльності фінансової
установи.

д /н

Перелік власників істотної  участі (у тому числі осіб, що
зд ійснюють контроль за фінансовою установою) (для
юридичних осіб зазначаються: код  за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб -
прізвища, імена та по батькові), ї х відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміну ї х
складу за рік.

д /н

Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких
фактів) членами наглядової  ради та виконавчого органу
фінансової  установи внутрішніх правил, що призвело до
запод іяння шкоди фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

д /н

Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року
органами державної  влади до фінансової  установи, у
тому числі до членів ї ї  наглядової  ради та виконавчого
органу, або про відсутність таких заход ів.

д /н

Вкажіть на наявність у фінансової  установи системи
управління ризиками та ї ї  ключові характеристики або
про відсутність такої  системи.

д /н

Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування
протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю),
а також дані, зазначені в примітках до фінансової  та
консолідованої  фінансової  звітності відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д /н

Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі,
що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про ї х відсутність.

д /н

Вкажіть результати оцінки активів у разі ї х купівлі-
продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової  установи розмір.

д /н

Вкажіть інформацію про операції  з пов'язаними особами,
в тому числі в межах однієї  промислово-фінансової
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року
(така інформація не є комерційною таємницею), або про
ї х відсутність.

д /н

Вкажіть інформацію про використані рекомендації
(вимоги) органів, які зд ійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д /н

Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора
наглядової  ради фінансової  установи, призначеного
протягом року (для юридичної  особи зазначаються: код
за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичної  особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, загальний стаж аудиторської  д іяльності.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, ротацію аудиторів у фінансовій установі
протягом останніх п'яти років.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, стягнення, застосовані до аудитора

д /н



Аудиторською палатою Украї ни протягом року, та факти
подання недостовірної  звітності фінансової  установи,
що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які зд ійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг.

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою
установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
механізму розгляду скарг.

д /н

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою
установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище,
ім'я та по батькові працівника фінансової  установи,
уповноваженого розглядати скарги.

д /н

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою
установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що над ійшли, та кількість задоволених скарг).

д /н

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою
установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
позовів до суду стосовно надання фінансових послуг
фінансовою установою та результати ї х розгляду.

д /н



Дата 01.01.2013

Підприємство за ЄДРПОУ 05402335

Територія за КОАТУУ 2310136900

Організаційно-правова форма господарювання за
КОПФГ

230

Орган державного управління за СПОДУ д /н

Вид  економічної  д іяльності за КВЕД 28.99

Середня кількість працівників 266

Адреса: 69065, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3.

Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

станом на 31.12.2012

Актив Код  ряд ка На початок
звітного період у

На кінець звітного
період у

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 7 5

первісна вартість 011 17 18

накопичена амортизація 012 10 13

Незавершені капітальні інвестиції 020 66 77

Основні засоби:

залишкова вартість 030 9437 8627

первісна вартість 031 27395 26755

знос 032 17958 18128

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість 035 0 0

первісна вартість 036 0 0

накопичена амортизація 037 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції :

які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

040 0 0

інші фінансові інвестиції 045 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0

Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість
інвестиційної  нерухомості

055 0 0

Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної
нерухомості

056 0 0

Вписуваний рядок - Знос інвестиційної  нерухомості 057 0 0

Відстрочені податкові активи 060 0 0

Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 0 0

Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розд ілом I 080 9510 8709

II. Оборотні активи



Виробничі запаси 100 534 624

Поточні біологічні активи 110 0 0

Незавершене виробництво 120 2303 6608

Готова продукція 130 763 768

Товари 140 35 19

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 871 1044

первісна вартість 161 871 1044

резерв сумнівних боргів 162 0 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170 0 39

за виданими авансами 180 372 612

з нарахованих доход ів 190 0 0

із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 21 1

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0

Грошові кошти та ї х еквіваленти:

в національній валюті 230 64 370

у тому числі в касі 231 0 0

в іноземній валюті 240 603 481

Інші оборотні активи 250 502 695

Усього за розд ілом II 260 6068 11261

III. Витрати майбутніх період ів 270 0 0

Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0

Баланс 280 15578 19970

Пасив Код  ряд ка На початок
звітного період у

На кінець звітного
період у

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 1082 1082

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 16229 16229

Резервний капітал 340 32 32

Нерозпод ілений прибуток (непокритий збиток) 350 -7853 -8039

Неоплачений капітал 360 0 0

Вилучений капітал 370 0 0

Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розд ілом I 380 9490 9304

Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0

Інші забезпечення 410 0 0

Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0

Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у
страхових резервах

416 0 0



Цільове фінансування(2) 420 0 0

Усього за розд ілом II 430 0 0

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0

Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0

Усього за розд ілом III 480 0 0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 0 42

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями

510 0 0

Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 225 342

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 4010 9764

з бюджетом 550 145 92

з позабюджетних платежів 560 0 0

зі страхування 570 97 110

з оплати праці 580 205 217

з учасниками 590 3 3

із внутрішніх розрахунків 600 0 0

Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з
необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу

605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 1403 96

Усього за розд ілом IV 620 6088 10666

V. Доходи майбутніх період ів 630 0 0

Баланс 640 15578 19970

Керівник Мурзак Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Раєвський Анатолiй Олексiйович

1. Інша поточна дебіторська заборгованість - 1836 грн. - Придніпровська ж/д  (тариф)
2. Інші оборотні активи - 694588,50 грн - податкові зобов`язання за отриманими авансами
3. Інші поточні зобов`язання - 96497,28 грн:
- підзвіт - 74,70 грн
- аліменти - 1169,63 грн
- профвзноси - 3589,26 грн
- податковий кредит - 91663,69 грн



Дата 01.01.2013

Підприємство за ЄДРПОУ 05402335

Територія за КОАТУУ 2310136900

Організаційно-правова форма господарювання за
КОПФГ

Орган державного управління за СПОДУ д /н

Вид  економічної  д іяльності за КВЕД 28.99

Середня кількість працівників 266

Адреса: 69065, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3.

Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

станом на 31.12.2012

Стаття Код  ряд ка За звітний період За поперед ній
період

1 2 3 4

Доход  (виручка) від  реалізації  продукції  (товарів, робіт,
послуг)

010 5299 7299

Податок на додану вартість 015 171 213

Акцизний збір 020 0 0

025 0 0

Інші вирахування з доходу 030 0 0

Чистий доход  (виручка) від  реалізації  продукції  (товарів,
робіт, послуг)

035 5128 7086

Собівартість реалізованої  продукції  (товарів, робіт,
послуг)

040 5465 7731

Валовий:

прибуток 050 0 0

збиток 055 -337 -645

Інші операційні доходи 060 6014 12519

Вписуваний рядок - У т. ч. дохід  від  первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської  продукції ,
одержаних у наслідок сільськогосподарської  д іяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 4883 4583

Витрати на збут 080 173 55

Інші операційні витрати 090 1715 8865

Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від  первісного
визнання біологічних активів сільськогосподарської
продукції , одержаних у наслідок сільськогосподарської
д іяльності

091 0 0

Фінансові результати від  операційної  д іяльності:

прибуток 100 0 0

збиток 105 -1094 -1629

Доход  від  участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 0 0

Інші доходи(1) 130 1387 277

Фінансові витрати 140 1 4



Втрати від  участі в капіталі 150 0 0

Інші витрати 160 310 36

Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від  впливу
інфляції  на монетарні статті

165 0 0

Фінансові результати від  звичайної  д іяльності до оподаткування:

прибуток 170 0 0

збиток 175 -18 -1392

Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від  припиненої
д іяльності та/або прибуток від  переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслідок припинення
д іяльності

176 0 0

Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від  припиненої
д іяльності та/або збиток від  переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслідок припинення
д іяльності

177 0 0

Податок на прибуток від  звичайної  д іяльності 180 168 78

Вписуваний рядок - Дохід  з податку на прибуток від
звичайної  д іяльност

185 0 0

Фінансові результати від  звичайної  д іяльності:

прибуток 190 0 0

збиток 195 -186 -1470

Надзвичайні:

доходи 200 0 0

витрати 205 0 0

Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0

Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0

Чистий:

прибуток 220 0 0

збиток 225 -186 -1470

Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального
заохочення

226 0 0

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код  ряд ка За звітний період За поперед ній
період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 4727 3917

Витрати на оплату праці 240 4713 4988

Відрахування на соціальні заходи 250 2273 2339

Амортизація 260 713 657

Інші операційні витрати 270 2945 3054

Разом 280 15371 14955

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код  ряд ка За звітний період За поперед ній
період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 330 0 0



акцію

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

1. Інші операційні доходи - 6014 тис. грн:
- 1488 тис. грн - операційний доход  від  аренди
- 52 тис. грн - доход  від  реалізації  іноземної  валюти
- 4376 тис. грн - доход  від  операційної  аренди активів
- 98 тис. грн - доход  від  операційної  курсової  різниці
2. Інші доходи - 1387 тис. грн - від  продажу основних засобів
3. Інші операційні витрати - 1715 тис. грн:
- 652 тис. грн - утримання буд івель за операційною арендою
- 13 тис. грн - собівартість реалізації  іноземної  валюти
- 68 тис. грн - збиток від  операційної  курсової  різниці
- 982 тис.грн - інші витрати операційної  д іяльності з отримання невиробничої  сфери
4. Інші витрати - 310 тис.грн - залишкова вартість при ліквідації  основних засобів



Дата 31.12.2012

Підприємство за ЄДРПОУ 05402335

Територія за КОАТУУ 2310136900

Організаційно-правова форма господарювання за
КОПФГ

Орган державного управління за СПОДУ д /н

Вид  економічної  д іяльності за КВЕД 28.99

Середня кількість працівників 266

Адреса: 69065, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3.

Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

станом на 31.12.2012

Стаття Код За
звітний
період

За аналогічний період
поперед нього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної  д іяльності Надходження від :
Реалізації  продукції  (товарів, робіт, послуг)

010 1722 2235

Погашення векселів одержаних 015 0 0

Покупців і замовників авансів 020 15936 13000

Повернення авансів 030 214 31

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0

Отримання субсид ій, дотацій 050 0 0

Цільового фінансування 060 2 17

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 1 0

Інші надходження 080 8327 8430

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 2823 4318

Авансів 095 6920 4833

Повернення авансів 100 88 1

Працівникам 105 4036 4119

Витрат на відрядження 110 105 98

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 352 220

Зобов'язань з податку на прибуток 120 168 78

Відрахувань на соціальні заходи 125 2162 2249

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 1279 1030

Цільових внесків 140 0 0

Інші витрачання 145 8446 6475

Чистий рух коштів до надзвичайних под ій 150 -177 292

Рух коштів від  надзвичайних под ій 160 0 0

Чистий рух коштів від  операційної  д іяльності 170 -177 292

II. Рух коштів у результаті інвестиційної  д іяльності Реалізація:
фінансових інвестицій

180 0 0

необоротних активів 190 396 142



майнових комплексів 200 0 0

Отримані: відсотки 210 0 0

дивіденди 220 0 0

Інші надходження 230 0 0

Придбання:

фінансових інвестицій 240 0 0

необоротних активів 250 110 249

майнових комплексів 260 0 0

Інші платежі 270 0 0

Чистий рух коштів до надзвичайних под ій 280 286 -107

Рух коштів від  надзвичайних под ій 290 0 0

Чистий рух коштів від  інвестиційної  д іяльності 300 286 -107

III. Рух коштів у результаті фінансової  д іяльності Надходження
власного капіталу

310 0 0

Отримані позики 320 50 80

Інші надходження 330 0 0

Погашення позик 340 8 80

Сплачені дивіденди 350 0 0

Інші платежі 360 0 0

Чистий рух коштів до надзвичайних под ій 370 42 0

Рух коштів від  надзвичайних под ій 380 0 0

Чистий рух коштів від  фінансової  д іяльності 390 42 0

Чистий рух коштів за звітний період 400 151 185

Залишок коштів на початок року 410 667 599

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 33 -117

Залишок коштів на кінець року 430 851 667

Керівник Мурзак Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Раєвський Анатолiй Олексiйович

Залишок коштiв на початок звiтного року 667 тис.грн., чистий рух коштiв за звiтний перiод  (151 тис.грн.), вплив змiни
валютних курсiв склав 33 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року дорiвнює 851 тис.грн.



Дата 31.12.2012

Підприємство за ЄДРПОУ 05402335

Територія за КОАТУУ 2310136900

Організаційно-правова форма господарювання за
КОПФГ

Орган державного управління за СПОДУ д /н

Вид  економічної  д іяльності за КВЕД 28.99

Середня кількість працівників 266

Адреса: 69065, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3.

Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

станом на 31.12.2012

Стаття Код Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Д од атковий
вклад ений

капітал

Інший
д од атковий

капітал

Резервний
капітал

Нерозпод ілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на
початок року

010 1082 0 0 16229 32 -7853 0 0 9490

Коригування:

Зміна облікової
політики

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок року

050 1082 0 0 16229 32 -7853 0 0 9490

Переоцінка активів:

Дооцінка
основних засобів

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка основних
засобів

070 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
незавершеного
буд івництва

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка
незавершеного
буд івництва

090 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
нематеріальних
активів

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка
нематеріальних
активів

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

130 0 0 0 0 0 -186 0 0 -186

Розпод іл прибутку:

Виплати
власникам
(дивіденди)

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
статутного
капіталу

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
Резервного
капіталу

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:

Внески до
капіталу

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0



капіталу

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій
(часток)

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки
в капіталі

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі:

Списання
невідшкодованих
збитків

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно
отримані активи

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін в
капіталі

290 0 0 0 0 0 -186 0 0 -186

Залишок на
кінець року

300 1082 0 0 16229 32 -8039 0 0 9304

Керівник Мурзак Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Раєвський Анатолiй Олексiйович

Розмір власного капіталу на початок звітного періоду складає 9490 тис.грн. За рік його вартість зменшилась за
рахунок отриманого збитку (186 тис.грн.) і на кінець 2012 року вартість власного капіталу становила 9304 тис.грн.



I. Нематеріальні активи

Групи
нематеріальних

активів

Код
ряд ка

Залишок на початок року Над ійшло
за рік

Переоцінка (д ооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

первісної
(переоціненої)

вартості

накопиченої
амортизації

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

первісної
(переоціненої)

вартості

накопиченої
амортизації

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права
користування
природними
ресурсами

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права
користування
майном

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на
комерційні
позначення

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на об'єкти
промислової
власності

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Авторське право
та суміжні з ним
права

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші
нематеріальні
активи

070 17 10 1 0 0 0 0 3 0 0 0 18 13

Разом 080 17 10 1 0 0 0 0 3 0 0 0 18 13

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права
власності (085)

0

II. Основні засоби

Групи
основних

засобів

Код
ряд ка

Залишок на початок
року

Над ійшло
за рік

Переоцінка
(д ооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності

Інші зміни за рік Залишок на кінець
року

у тому числі

первісна
(переоцінена)

вартість

знос первісної
(переоціненої)

вартості

зносу первісна
(переоцінена)

вартість

знос первісної
(переоціненої)

вартості

зносу первісна
(переоцінена)

вартість

знос од ержані за
фінансовою

оренд ою

перед ані в
оперативну оренд у

первісна
(переоцінена)

вартість

знос первісна
(переоцінена)

вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Земельні
д ілянки

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інвестиційна
нерухомість

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капітальні
витрати на
поліпшення
земель

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Будинки,
споруди та
передавальні
пристрої

120 21771 13336 187 0 0 711 404 440 0 0 0 21247 13372 0 0 5119 3030

Машини та
обладнання

130 5110 4298 15 0 0 120 115 207 0 0 0 5005 4390 0 0 0 0

Транспортні
засоби

140 362 231 0 0 0 14 12 30 0 0 0 348 249 0 0 0 0

Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)

150 143 85 42 0 0 40 1 25 0 0 0 145 109 0 0 0 0

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Багаторічні
насадження

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші основні
засоби

180 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0

Бібліотечні
фонди

190 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0

Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Тимчасові
(нетитульні)
споруди

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природні
ресурси

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інвентарна
тара

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Предмети
прокату

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші
необоротні
матеріальні
активи

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом 260 27395 17958 245 0 0 885 532 702 0 0 0 26755 18128 0 0 5119 3030

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством
обмеження права власності (261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
(263)

111

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 1213

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних под ій (2651) 0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної  нерухомості, оціненої  за справедливою вартістю (269) 0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код  ряд ка За рік На кінець року

1 2 3 4



Капітальне буд івництво 280 0 0

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 204 67

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 1 0

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 11 10

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0

Інші 330 0 0

Разом 340 216 77

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції  в інвестиційну нерухомість (341) 0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код
ряд ка

За
рік

На кінець року

д овгострокові поточні

1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції  за методом участі в капіталі в: асоційовані
підприємства

350 0 0 0

дочірні підприємства 360 0 0 0

спільну д іяльність 370 0 0 0

Б. Інші фінансові інвестиції  в: частки і паї  у статутному капіталі інших
підприємств

380 0 0 0

акції 390 0 0 0

облігації 400 0 0 0

інші 410 0 0 0

Разом (розд .А + розд .Б) 420 0 0 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції  відображені: за собівартістю (421) 0

за справедливою вартістю (422) 0

за амортизованою собівартістю (423) 0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції  відображені: за собівартістю (424) 0

за справедливою вартістю (425) 0

за амортизованою собівартістю (426) 0

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код  ряд ка Д оход и Витрати

1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів 440 4376 355

Операційна курсова різниця 450 98 65

Реалізація інших оборотних активів 460 132 11

Штрафи, пені, неустойки 470 1 3

Утримання об'єктів житловокомунального і соціальнокультурного призначення 480 98 647

Інші операційні доходи і витрати 490 1309 634

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х 0

непродуктивні витрати і втрати 492 Х 0

Б. Доходи і втрати від  участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 0 0

дочірні підприємства 510 0 0

спільну д іяльність 520 0 0

В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 0 Х

Проценти 540 Х 0

Фінансова оренда активів 550 0 0

Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0

Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0

Доходи від  об'єднання підприємств 580 0 0

Результат оцінки корисності 590 0 0

Неопераційна курсова різниця 600 0 0

Безоплатно одержані активи 610 0 Х

Списання необоротних активів 620 Х 4

Інші доходи і витрати 630 1387 306

Товарообмінні (бартерні) операції  з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0

Частка доходу від  реалізації  продукції  (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з
пов'язаними сторонами (632)

0
%

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції  основної  д іяльності (633) 0

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код  ряд ка На кінець року

1 2 3

Каса 640 0

Поточний рахунок у банку 650 851

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0

Грошові кошти в дорозі 670 0

Еквіваленти грошових коштів 680 0

Разом 690 851

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

VII. Забезпечення і резерви

Вид и
забезпечень і

резервів

Код
ряд ка

Залишок
на

початок
року

Збільшення за звітний рік Використано
у звітному

році

Сторновано
невикористану

суму у
звітному році

Сума
очікуваного

від шкод ування
витрат іншою
стороною, що

врахована при
оцінці

забезпечення

Залишок
на

кінець
року

нараховано
(створено)

д од аткові
від рахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на
виплату
відпусток
працівникам

710 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення
наступних витрат
на додаткове
пенсійне
забезпечення

720 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення
наступних витрат
на виконання
гарантійних
зобов'язань

730 0 0 0 0 0 0 0



Забезпечення
наступних витрат
на
реструктуризацію

740 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення
наступних витрат
на виконання
зобов'язань
щодо
обтяжливих
контрактів

750 0 0 0 0 0 0 0

760 0 0 0 0 0 0 0

770 0 0 0 0 0 0 0

Резерв сумнівних
боргів

775 0 0 0 0 0 0 0

Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

VIII. Запаси

Найменування показника Код
ряд ка

Балансова вартість на
кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості
реалізації *

уцінка

1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 174 0 0

Купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби

810 295 0 0

Паливо 820 20 0 0

Тара і тарні матеріали 830 3 0 0

Буд івельні матеріали 840 3 0 0

Запасні частини 850 62 0 0

Матеріали сільськогосподарського
призначення

860 0 0 0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0

Малоцінні та швидкозношувані
предмети

880 67 0 0

Незавершене виробництво 890 6608 0 0

Готова продукція 900 768 0 0

Товари 910 19 0 0

Разом 920 8019 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації  (921) 0

переданих у переробку (922) 0

оформлених в заставу (923) 0

переданих на комісію (924) 0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код
ряд ка

Всього на
кінець року

у т.ч. за строками непогашення

д о 12
місяців

від  12 д о 18
місяців

від  18 д о 36
місяців

1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги

940 1044 514 117 413

Інша поточна дебіторська
заборгованість

950 1 1 0 0

Списано у звітному році безнад ійної  дебіторської  заборгованості (951) 3

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0

X. Нестачі і втрати від  псування цінностей

Найменування показника Код
ряд ка

Сума

1 2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 168

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято
(позабалансовий рахунок 072)

980 0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код  ряд ка Сума

1 2 3

Дохід  за буд івельними контрактами за звітний рік 1110 0

Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників 1120 0

валова замовникам 1130 0

з авансів отриманих 1140 0

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними буд івельними контрактами 1160 0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код  ряд ка Сума

1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 168

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 0

на кінець звітного року 1225 0

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 0

на кінець звітного року 1235 0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 168

у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 168

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0

Відображено у склад і власного капіталу - усього 1250 0

у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 0

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код  ряд ка Сума



1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 705

Використано за рік - усього 1310 216

в тому числі на: буд івництво об'єктів 1311 0

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 205

з них машини та обладнання 1313 14

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 11

погашення отриманих на капітальні інвестиції  позик 1315 0

1316 0

1317 0



XIV. Біологічні активи

Групи
біологічних

активів

Код
ряд ка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справед ливою вартістю

залишок на початок
року

над ійшло
за рік

вибуло за рік нараховано
амортизації

за рік

втрати від
зменшення
корисності

вигод и від
від новлення

корисності

залишок на кінець
року

залишок
на

початок
року

над ійшло
за рік

зміни
вартості

за рік

вибуло
за рік

залишок
на

кінець
рокупервісна

вартість
накопичена
амортизація

первісна
вартість

накопичена
амортизація

первісна
вартість

накопичена
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Довгострокові
біологічні
активи -
усього в тому
числі:

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

робоча
худоба

1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

продуктивна
худоба

1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

багаторічні
насадження

1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

інші
довгострокові
біологічні
активи

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поточні
біологічні
активи -
усього в тому
числі:

1420 0 Х 0 0 Х Х 0 0 0 Х 0 0 0 0 0

тварини на
вирощуванні
та від год івлі

1421 0 Х 0 0 Х Х 0 0 0 Х 0 0 0 0 0

біологічні
активи в стані
біологічних
перетворень
(крім тварин
на
вирощуванні
та від год івлі)

1422 0 Х 0 0 Х Х 0 0 0 Х 0 0 0 0 0

1423 0 Х 0 0 Х Х 0 0 0 Х 0 0 0 0 0

інші поточні
біологічні
активи

1424 0 Х 0 0 Х Х 0 0 0 Х 0 0 0 0 0

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 вартість біологічних (1431) і графа 14 активів, придбаних за рахунок цільового
фінансування

0

З рядка 1430 графа 6 залишкова вартість і графа 16 довгострокових (1432): біологічних активів, первісна вартість
поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних под ій

0

З рядка 1430 графа 11 балансова вартість і графа 17 біологічних активів, (1433) щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності

0

XV. Фінансові результати від  первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції
та додаткових біологічних активів

Найменування
показника

Код
ряд ка

Вартість
первісного
визнання

Витрати,
пов'язані з

біологічними
перетвореннями

Результат від
первісного
визнання

Уцінка Виручка
від

реалізації

Собівартість
реалізації

Фінансовий
результат (прибуток

+, збиток -) від

д охід витрати реалізації первісного
визнання

та
реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та
додаткові біологічні
активи рослинництва
- усього

1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

у тому числі: зернові і
зернобобові

1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0

з них: пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0

соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0

соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0

цукрові буряки
(фабричні)

1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0

картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0

плоди (зерняткові,
кісточкові)

1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0

інша продукція
рослинництва

1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0

додаткові біологічні
активи рослинництва

1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Продукція та
додаткові біологічні
активи тваринництва
- усього

1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

у тому числі: приріст
живої  маси - усього

1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0

з нього: великої
рогатої  худоби

1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0

свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0

молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0

вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0

яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0

інша продукція
тваринництва

1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0

додаткові біологічні
активи тваринництва

1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0

продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сільськогосподарська
продукція та
додаткові біологічні
активи - разом

1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0



активи - разом


	Титульний аркуш
	Зміст
	Основні відомості про емітента
	Інформація про засновників та/або учасників емітента
	Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
	Інформація про посадових осіб емітента
	Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
	Інформація про загальні збори акціонерів
	Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
	Відомості про цінні папери емітента
	Опис бізнесу
	Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
	Інформація про зобов'язання емітента
	Інформація про обсяги виробництва та собівартість реалізованої продукції
	Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
	Загальні збори акціонерів
	Органи управління
	Залучення інвестицій та вдосконалення практики копоративного управління
	Звіт про корпоративне управління
	Баланс підприємства
	Фінансові результати
	Рух грошових коштів
	Звіт про власний капітал
	Нематеріальні активи, основні засоби, інвестиції, доходи і витрати, запаси
	Біологічні активи



