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33. Примітки

Товариство не має лiцензiй (дозволів) на окремi види дiяльностi. Iнформацiя про органи управлiння емiтента в розділі
"Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством. В розділі "Основні
відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про
державну реєстрацію в Товаристві немає.Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.Посада корпоративного
секретаря на Товаристві вiдсутня.В розділі "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)" вказана інформація про засновників Товариства, їх відсоток у статутному капіталі
на момент створення Товариства.Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або
поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не
визначався.За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата
дивідендів не здійснювалася.Облiгацiї (будь-яких видів), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН
та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розміщувалися.Фактiв викупу  та продажу раніше викуплених
Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було.Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація
про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється.Інформація про випуски іпотечних облігацій не
заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних
облігацій емітента немає.Iпотечне покриття вiдсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного
покриття не заповнюється. 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. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що
іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались).Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй.Сертифiкати
ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає. У розділі "Текст аудиторського висновку (звіту)" не
наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів,
оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не
заповнюється, оскільки акціонерне Товариство є публічним.Емітент є публічним акціонерним товариством, тому
фінансова звітність складається відповідно до міжнародних стандартів, а річна фінансова звітність за П(С)БО не
наводиться. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за
якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розміщувалися.У товариства немає кодексу (принципiв,
правил) корпоративного управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного
управлiння" не вказана дата його прийняття.Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне
управління не заповнюється.



ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ"

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

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації 08.02.1996

4. Територія (область)* Запорізька область

5. Статутний капітал (грн) 1081877

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до
статутного капіталу державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб) 144

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

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

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

28.49 - Виробництво інших верстатів

10. Органи управління підприємства д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку 313399

3) Поточний рахунок 26007203777095

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

ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

5) МФО банку 313399

6) Поточний рахунок 26003203777022



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

Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за
ЄДРПОУ

засновника
та/або

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або

учаснику (від загальної
кількості)

Засновник: Регiональне
вiддiлення ФДМ України в
Запорiзкiй обл. (% на час
заснування товариства)

20495280 Україна, Запорізька область,
д/н, 69001, місто Запоріжжя,
вулиця Перемоги, будинок 50

100

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

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

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

учаснику (від загальної
кількості)

д/н д/н д/н

Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.



V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Правлiння

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

Мурзак Сергiй Володимирович

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1957

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 41

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

15.04.2015, 3 роки

9) опис Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння
поточною дiяльнiстю Товариства, є Правлiння (колегiальний
виконавчий орган).Повноваження голови правління :1)
представляти інтереси Товариства у відносинах з іншими
юридичними особами як в Україні, так і за її межами; 2) відкривати
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 діяльності
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 доходів), а також режим праці і відпочинку персоналу
Товариства. Обов`язки голови правління: 1) керувати роботою
Правління, направляючи її на досягнення мети Товариства; 2)
виконувати положень цього Статуту та вимог чинного
законодавства України, рішень Загальних зборів та Наглядової
ради; 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність Товариства; 4) забезпечувати
зберігання документів Товариства; 5) на вимогу акціонерів
надавати їм для ознайомлення інформацію, передбачену чинним
законодавством України та яка не є комерційною таємницею. В
звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх
обов`язкiв винагороду у розмiрi 136658 грн. В натуральнiй формi
винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи
становить 41 рік. Перелiк посад (за останнi 5 рокiв): голова
правління. Iнших посад на будь-яких інших пiдприємствах не
обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у
звiтному перiодi: 15.04.2015 р. (Протокол Наглядової ради № 3 від
15.04.2015р.) припинено повноваження Голови Правлiння Мурзак
Сергiя Володимировича, причина прийняття цього рішення:
закінчення строку дії повноважень, та обрано його на посаду
Голови Правлiння на новий термін.

1) посада Заступник голови правлiння

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

Маслов Сергiй Олександрович

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1955

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 42

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", головний менеджер

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

15.04.2015, 3 роки



9) опис Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння
поточною дiяльнiстю Товариства, є Правлiння (колегiальний
виконавчий орган).Повноваження заступника голови правління в
складі органу: -розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв,
програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; -
розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських
планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
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 окладiв працiвникiв
Товариства; -розпорядження майном Товариства для
забезпечення його поточної дiяльностi з урахуванням обмежень,
передбачених Статутом та чинним законодавством; -здiйснення у
вiдношеннi працiвникiв Товариства прав та обов`язкiв роботодавця,
що передбаченi законодавством України; -встановлення цiн та
тарифiв на послуги та продукцiю Товариства; -пiдготовка порядку
денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх
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 України; -визначення дати
складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв; -надсилання в порядку,
передбаченому чинним законодавством України, пропозицiї
акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет
акцiй; -вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, що необхiднi
для досягнення цiлей дiяльностi Товариства та забезпечення його
нормальної роботи згiдно до законодавства України та Статуту.
Обов`язки заступника голови правління в складі 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 її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх
осiб; -керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством
України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами
Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами
акцiонерiв. В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання
своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 42111 грн. В натуральнiй
формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи
становить 42 роки. Перелiк посад (за останнi 5 рокiв): головний
менеджер, директор, заступник голови правління. Посадова особа
обiймає посаду директора ТОВ "ТМФ-СТО", місцезнаходження:
69065, м.Запорiжжя, вул.Електрозаводська, будинок 3. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни у
персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi:
15.04.2015 р. (Протокол Наглядової ради № 3 від 15.04.2015р.)
припинено повноваження Заступника Голови Правлiння Маслова
Сергiя Олександровича, причина прийняття цього рішення:
закінчення строку дії повноважень, та обрано його на посаду
Заступника Голови Правлiння на новий термін.

1) посада Член правлiння

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

Вельможко Юрiй Олександрович

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1960

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 40

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

15.04.2015, 3 роки

9) опис Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння
поточною дiяльнiстю Товариства, є Правлiння (колегiальний



виконавчий орган).Повноваження члена правління в складі органу:
-розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; -розробка та
затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i
оперативних завдань Товариства та забезпечення їх 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 окладiв працiвникiв
Товариства; -розпорядження майном Товариства для
забезпечення його поточної дiяльностi з урахуванням обмежень,
передбачених Статутом та чинним законодавством; -здiйснення у
вiдношеннi працiвникiв Товариства прав та обов`язкiв роботодавця,
що передбаченi законодавством України; -встановлення цiн та
тарифiв на послуги та продукцiю Товариства; -пiдготовка порядку
денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх
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 України; -визначення дати
складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв; -надсилання в порядку,
передбаченому чинним законодавством України, пропозицiї
акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет
акцiй; -вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, що необхiднi
для досягнення цiлей дiяльностi Товариства та забезпечення його
нормальної роботи згiдно до законодавства України та Статуту.
Обов`язки члена правління в складі 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 її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; -
керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України,
Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв. В
звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх
обов`язкiв винагороду у розмiрi 91779 грн. В натуральнiй формi
винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи
становить 40 років. Перелiк посад (за останнi 5 рокiв): виконавчий
директор, головний iнженер, член правління. Iнших посад на будь-
яких інших пiдприємствах не обіймає. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Змiни у персональному
складi щодо посадової особи у звiтному перiодi: 15.04.2015 р.
(Протокол Наглядової ради № 3 від 15.04.2015р.) припинено
повноваження Члена Правлiння Вельможко Юрiя Олександровича,
причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії
повноважень, та обрано його на посаду Члена Правлiння на новий
термін.

1) посада Голова наглядової ради

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

Сидоров Олексiй Миколаевич

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1949

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 51

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", начальник ФЕУ

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

24.04.2014, 3 роки

9) опис Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав
акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом
та чинним законодавством України, контролює та регулює
діяльність виконавчого органу. Повноваження голови наглядової



ради: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про
Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися
із документами Товариства, отримувати їх 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 голови
наглядової ради:1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у
особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй
діяльності чинним законодавством України, 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 її у своїх інтересах або в
інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам
акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про
діяльність та фінансовий стан Товариства. В звiтному роцi
посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв
винагороду у розмiрi 18000 грн. В натуральнiй формi винагорода
не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 51 рік.
Перелiк посад (за останнi 5 рокiв): начальник фiнансово-
економiчного управлiння, голова наглядової ради. Iнших посад на
будь-яких інших пiдприємствах не обіймає. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiн у
персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не
було.

1) посада Член наглядової ради - Заступник голови наглядової ради

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

Татарiнов Володимир Iллiч

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1952

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 42

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

Кооператив "Алгоритм", голова кооперативу

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

24.04.2014, 3 роки

9) опис Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав
акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом
та чинним законодавством України, контролює та регулює
діяльність виконавчого органу. Повноваження члена наглядової
ради: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про
Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися
із документами Товариства, отримувати їх 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 члена
наглядової ради:1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у
особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй



діяльності чинним законодавством України, 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 її у своїх інтересах або в
інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам
акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про
діяльність та фінансовий стан Товариства. В звiтному роцi
посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв
винагороду у розмiрi 11250 грн. В натуральнiй формi винагорода
не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 42
роки. Перелiк посад (за останнi 5 рокiв): директор, заступник
директора, член наглядової ради - заступник голови наглядової
ради. Посадова особа обiймає посаду заступника директора ПВКФ
"Калина", місцезнаходження: 69065, м.Запоріжжя, вул.
Електрозаводська, 3 та директора ППВКФ "ВертикальПЛЮС",
місцезнаходження: 69065, м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному
перiодi не було.

1) посада Член Наглядової ради - Секретар наглядової ради

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

Муравйова Людмила Прокопiвна

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1952

5) освіта** середньо-технiчна

6) стаж роботи (років)** 43

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", гол.спецiалiст з ЦП

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

24.04.2014, 3 роки

9) опис Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав
акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом
та чинним законодавством України, контролює та регулює
діяльність виконавчого органу. Повноваження члена наглядової
ради: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про
Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися
із документами Товариства, отримувати їх 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 члена
наглядової ради:1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у
особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй
діяльності чинним законодавством України, 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 її у своїх інтересах або в
інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам
акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про
діяльність та фінансовий стан Товариства. В звiтному роцi
посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв
винагороду у розмiрi 9000 грн. В натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж роботи становить 43 роки.
Перелiк посад (за останнi 5 рокiв): головний спецiалiст по цiнним
паперам, член наглядової ради - секретар наглядової ради. Iнших
посад на будь-яких інших пiдприємствах не обіймає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiн у
персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не
було.

1) посада Головний бухгалтер

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

Раєвський Анатолiй Олексiйович

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1951

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 47

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ВАТ "Електротехнологiя", начальник АСУП

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

17.05.1995, безстроково

9) 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 України "Про бухгалтерський облiк i
фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостi
дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних;-
Надавати правдиву i повну iнформацiю про фiнансовий стан ,про
результати дiяльностi i руху коштiв пiдприємства;- Органiзує роботу
по пiдготовцi 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 їх довiдковими матерiалами;-Забезпечувати
автоматизованою системою обробки даних бухгалтерського облiку.
В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх
обов`язкiв винагороду у розмiрi 44897 грн. В натуральнiй формi
винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи
становить 47 років. Перелiк посад (за останнi 5 рокiв): головний
бухгалтер. Iнших посад на будь-яких інших пiдприємствах не
обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у
звiтному перiодi не було.

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.



** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я,
по батькові

фізичної особи
або повне

найменування
юридичної

особи

Паспортні
дані

фізичної
особи
(серія,
номер,
дата

видачі,
орган,
який

видав)*
або код за
ЄДРПОУ

юридичної
особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Голова
Правлiння

Мурзак Сергiй
Володимирович

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

Заступник
голови
правлiння

Маслов Сергiй
Олександрович

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

Член
правлiння

Вельможко
Юрiй
Олександрович

д/н, д/н, д/н 1007 0.0931 1007 0 0 0

Голова
Наглядової
ради

Сидоров
Олексiй
Миколаевич

д/н, д/н, д/н 213 0.0197 213 0 0 0

Член
Наглядової
ради -
Секретар
наглядової
ради

Муравйова
Людмила
Прокопiвна

д/н, д/н, д/н 392 0.0362 392 0 0 0

Член
Наглядової
ради -
Заступник
голови
наглядової
ради

Татарiнов
Володимир
Iллiч

д/н, д/н, д/н 3335 0.3083 3335 0 0 0

Головний
бухгалтер

Раєвський
Анатолiй
Олексiйович

д/н, д/н, д/н 1209 0.1118 1209 0 0 0

Усього 231898 21.4349 231898 0 0 0

___________

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



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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

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

31548979 Україна,
Запорізька область,
д/н, 69065, місто
Запоріжжя, вулиця
Електрозаводська,
будинок 3

613451 56.7025 613451 0 0 0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної

особи*

Серія, номер, дата видачі
паспорта, найменування

органу, який видав паспорт**

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

Мурзак Сергiй
Володимирович

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

Усього 817207 75.5361 817207 0 0 0

___________

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

** Заповнювати необов'язково.



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних
зборів*

чергові позачергові

X  

Дата
проведення

22.04.2015

Кворум зборів** 99.73

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення з питань порядку
(регламенту) проведення Зборів. 2. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. 3. Звіт
Правління про підсумки роботи Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Правління. 4. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. 5. Звіт
Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Затвердження
річного звіту Товариства за 2014 рік. 7. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків за 2014
рік. 
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Загальні збори
скликалися за ініціативою наглядовою ради. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
По першому питанню порядку денного постановили:Затвердити наступний регламент роботи Зборів: 
для розгляду першого та другого питань – по 5 хвилин; для розгляду третього - сьомого питань – по
10 хвилин, для відповідей на питання – до 5 хвилин. 
По другому питанню порядку денного постановили: Для підрахунку голосів при голосуванні з питань
порядку денного цих Зборів обрати Лічильну комісію в кількості трьох осіб в такому складі: 1. Коровін
Олексій Петрович, 2. Олександрова Людмила Петрівна, 3. Соя Людмила Петрівна. 
По третьому питанню порядку денного постановили: Роботу Правління за підсумками 2014 року
визнати задовільною. 
По четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити основні напрямки діяльності
Товариства на 2015 рік. 
По п'ятому питанню порядку денного постановили:Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік. 
По шостому питанню порядку денного постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік. 
По сьомому питанню порядку денного постановили: Затвердити порядок покриття збитків за 2014
рік, а саме: увесь прибуток, який буде отриманий Товариством у 2015 році, направити на покриття
збитків Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00

Факс (044) 482-52-14

Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не
заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа,
оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що
здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний
депозитарій України" не є ліцензійною.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ПРИВАТБАНК"

Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 14360570

Місцезнаходження Україна, Дніпропетровська область, д/н, м. Дніпропетровськ,
49094, вул. Набережна Перемоги, буд. 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АЕ № 263148

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013

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

Факс (056)716-33-64

Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис Особа надає послуги депозитарної установи.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-ВІД"

Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 30543571

Місцезнаходження Україна, Запорізька область, д/н, місто Запоріжжя, 69035,
Проспект Леніна, будинок 161, квартира 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

№ 2162

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001

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

Факс (061) 213-26-43

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

Опис Аудиторськa фiрмa складала аудиторський висновок за 2014
звітний рік у 2015 році

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ



прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРСТАНДАРТ-АУДИТ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 36201704

Місцезнаходження Україна, Запорізька область, д/н, м.Запоріжжя, 69006, вул. Сорок
років Радянської буд. 6, кім.40

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

№4222

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.11.2008

Міжміський код та телефон (061) 222-11-40; 222-52-82

Факс (061) 222-11-40; 222-52-82

Вид діяльності Аудиторськa фiрмa, якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис Особа надає аудиторські послуги.



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
папера

Форма
існування та

форма випуску

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

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

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених ринках. На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не здійснюється. Акціонери
публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства. Фактів лістингу/делістингу цінних
паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не
приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.



XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому
числі злиття, поділ, приєднання,
перетворення, виділ);

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 трансформаторобудiвництвi.
За час iснування Товариства злиття, поділу, приєднання, перетворення, видiлу не
було. Важливих подій розвитку у звітному періоді не було.

організаційна структура
емітента, дочірні підприємства,
філії, представництва та інші
відокремлені структурні
підрозділи із зазначенням
найменування та
місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі
відповідно до попередніх звітних
періодів;

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

середньооблікова чисельність
штатних працівників облікового
складу (осіб), середня
чисельність позаштатних
працівників та осіб, які
працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які
працюють на умовах неповного
робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім
того, зазначаються факти зміни
розміру фонду оплати праці,
його збільшення або зменшення
відносно попереднього року.
Зазначається кадрова програма
емітента, спрямована на
забезпечення рівня кваліфікації
її працівників операційним
потребам емітента;

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 144 осіб;
середня чисельність позаштатних працівників 18 осіб; середня чисельність осіб, які
працюють за сумісництвом 9 осіб; чисельність працівників, які працюють на умовах
неповного робочого часу (дня, тижня) 92 особи. Фонд оплати праці у 2015 році
склав 3061,5 тис. грн. Фонд оплати працi зменшився на 44,2 тис.грн.в порівнянні з
2014 р. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації
її працівників операційним потребам емітента: підвищили свій розряд 2 слюсаря
механо-складальних робіт, пройшли навчання з охорони праці 56 робітників та в
учбових комбінатах - 6 робітників.

належність емітента до будь-
яких об'єднань підприємств,
найменування та
місцезнаходження об'єднання,
зазначаються опис діяльності
об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному
об'єднанні, позиції емітента в
структурі об'єднання;

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

спільна діяльність, яку емітент
проводить з іншими
організаціями, підприємствами,
установами, при цьому
вказуються сума вкладів, мета
вкладів (отримання прибутку,
інші цілі) та отриманий
фінансовий результат за звітний
рік по кожному виду спільної
діяльності;

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не
проводить.

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 України "Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996- ХІУ від 16.07.1999р., з
використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку.Використовуються програми
бухгалтерського та фінансового обліку 1С.Бухгалтерський облік на Товаристві
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 України - прямолінійним



методом. Метод оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод оцінки вартості фінансових
інвестицій наказом про облікову політику не передбачений.

основні види продукції або
послуг, що їх виробляє чи надає
емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або
більше відсотків доходу за
звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та
грошовому виразі),
середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається
інформація про загальну суму
експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі
продажів, перспективність
виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання
послуг; залежність від сезонних
змін; про основні ринки збуту та
основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента,
заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення
виробництва та ринків збуту; про
канали збуту й методи продажу,
які використовує емітент; про
джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості
стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень
впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище
на ринку; інформацію про
конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани
розвитку емітента; кількість
постачальників за основними
видами сировини та матеріалів,
що займають більше 10 відсотків
в загальному об'ємі постачання,
у разі якщо емітент здійснює
свою діяльність у декількох
країнах, необхідно зазначити ті
країни, у яких емітентом
отримано 10 або більше відсотків
від загальної суми доходів за
звітний рік;

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або
більше відсотків доходу за звітний рік: ковальсько-пресове обладнання та
запчастини; продукція для сільського господарства. Обсяги виробництва (у
натуральному та грошовому виразі) - 3шт./2639 тис. грн., середньореалізаційні ціни
— 829,8 тис грн , суму виручки 2427 тис. грн, загальна сума експорту - 1100 тис. грн,
частка експорту в загальному обсязі продажів - 50 %. Перспективність виробництва:
провадиться робота над випуском преса кривошипного для отримання тонкого
просiяно-витяжного листа (рулону), яке використовується в будiвництвi.
Виробництво та збут продукцiї не залежить вiд сезонних змін. Основні ринки збуту:
Україна та країни СНД. Основні клієнти: компанії в галузях металопереробки,
металургії, виготовленні трансформаторів. Основні ризики діяльності емітента:
політична нестабільність, закриття ринку СНД. Стабільне функціонування
Товариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом
економіки країни в цілому. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї
діяльності: постійне удосконалення та підвищення конкурентоздатності виробів.
Заходи розширення виробництва та ринків збуту: розширення обсягів реклами,
участь у тендерах на постачання продукції, участь у державних програмах. Канали
збуту та методи продажу: прямі виробничі зв’язки з підприємствами – потенційними
замовниками продукції; пошук за допомогою інтнрнет-ресурсів; кооперація з іншими
підприємствами; участь у каталогах виставок; відвідання виставкових заходів, участь
у «круглих столах» ЗТПП, розміщення інформації про підприємство у різноманітних
виданнях і заходах ТПП. Джерела сировини - Україна, доступність сировини -
сировина достатньо доступна, що дозволяє безперебійно виконувати замовлення
покупців. Динаміка цін на сировину - вартість сировини постійно зростає.Стан
розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть 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 високий.
Особливості продукції(послуг) емітента: спеціальне технологічне
обладнання.Перспективні плани розвитку емітента: необхідно відновити економічні
та політичні відносини із сусідніми країнами, вихід на ринки Європи, Африки, Канади.
Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають
більше 10 % у загальному об’ємі постачання- 4. Емітент здійснює свою діяльність у
Росії, у якій ним отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за
звітний рік.

основні придбання або
відчуження активів за останні
п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції
або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх
необхідно описати, включаючи
суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб
фінансування;

Придбання основних активiв за останнi 5 рокiв не було. Продано основних активiв за
останнi 5 рокiв на суму 36500 грн. Лiквiдовано основних активiв за останнi 5 рокiв на
суму 7416 грн. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з
господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

правочини з власниками істотної
участі, членами наглядової ради
або членами виконавчого органу,
афілійованими особами, зокрема
всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або
його дочірніми/залежними
підприємствами, відокремленими
підрозділами, з одного боку, і
власниками істотної участі,
членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, з
іншого боку. За цими
правочинами зазначаються:
дата, сторони правочину, його
зміст, сума, підстава укладання

У 2015 році Товариством було укладено правочин з Головою правління, власником
істотної участі, афілейовіаною особою Мурзаком Сергiєм Володимировичем - це
контракт (дата контракту 15.04.2015 року, сторони правочину: Товариство з одного
боку, Голова правління, власник істотної участі, афілейована особа з іншого, зміст:
встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень Голови правління, сума:
11390 грн./міс., підстава укладання та методика ціноутворення, застосована
емітентом для визначення суми правочину: Рішення Наглядової ради № 3 від
15.04.2015р.
У 2015 році Товариством було укладено правочин з Заступником голови правлiння
Масловим Сергiєм Олександровичем - це контракт (дата контракту 15.04.2015 року,
сторони правочину: Товариство з одного боку, Заступник голови правлiння з іншого,
зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень Заступника
голови правлiння , сума: 3510 грн./міс., підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: Рішення
Наглядової ради № 3 від 15.04.2015р. 
У 2015 році Товариством було укладено правочин з Членом правлiння Вельможко



та методика ціноутворення,
застосована емітентом для
визначення суми правочину та за
необхідності інша інформація;

Юрiєм Олександровичем - це контракт (дата контракту 15.04.2015 року, сторони
правочину: Товариство з одного боку, Член правлiння з іншого, зміст: встановлення
правовідносин щодо здійснення повноважень Члена правлiння , сума: 7650 грн./міс.,
підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для
визначення суми правочину: Рішення Наглядової ради № 3 від 15.04.2015р.
Інших правочинів між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами з іншого
боку, протягом звітного періоду укладено не було.

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

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 - 56 %.
Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів
Товариства.Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 69065,
м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, буд. 3. Планів капітального будівництва,
розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає. Екологічних
питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, немає.

проблеми, які впливають на
діяльність емітента; ступінь
залежності від законодавчих або
економічних обмежень;

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: - спад
кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть
фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотки вiдсотковi ставки для отримання
кредитних ресурсiв, висока конкуренція в галузі, частi змiни та неврегульованiсть
базового законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; вiдсутнiсть
достатнiх коштiв у споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних
обмежень - висока.

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

Фактів виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства, у звітному періоді не було.

опис обраної політики щодо
фінансування діяльності
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.

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

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) - 367,2 тис. грн з ПДВ. Очікувані прибутки від
виконання цих договорів 30 тис. грн.

стратегія подальшої діяльності
емітента щонайменше на рік
(щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення
фінансового стану, опис
істотних факторів, які можуть
вплинути на діяльність емітента
в майбутньому);

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення
виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується
здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Істотні факти, які можуть вплинуть на
діяльність емітента в майбутньому, - необгрунтовані зміни в економіці країни, 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 періоді не здійснювалися, в
майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

судові справи, за якими
розглядаються позовні вимоги у
розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або
більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок
року, стороною в яких виступав би емітент, його дочірні підприємства, або судові
справи, стороною в яких виступали б посадові особи емітента, за звітний рік відсутні.



дочірнього підприємства станом
на початок року, стороною в
яких виступає емітент, його
дочірні підприємства, або судові
справи, стороною в яких
виступають посадові особи
емітента (дата відкриття
провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог,
найменування суду, в якому
розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності
судових справ про це
зазначається;
інша інформація, яка може бути
істотною для оцінки інвестором
фінансового стану та
результатів діяльності емітента,
у тому числі за наявності
інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента
за останні три роки у формі
аналітичної довідки в довільній
формі.

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



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

9923 9212 0 0 9923 9212

будівлі та
споруди

7913 7470 0 0 7913 7470

машини та
обладнання

1833 1587 0 0 1833 1587

транспортні
засоби

177 155 0 0 177 155

земельні
ділянки

0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

2.
Невиробничого
призначення:

2803 2647 0 0 2803 2647

будівлі 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

земельні
ділянки

0 0 0 0 0 0

інвестиційна
нерухомість

2803 2647 0 0 2803 2647

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 12726 11859 0 0 12726 11859

Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди - 20 років; машини та обладнання
- 10 років. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основні засоби за
усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів (без
урахування інвестиційної нерухомості) на початок звітного періоду 12127 тис.грн., на кінець звітного
періоду — 12094 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів (без урахування інвестиційної нерухомості)
на початок звітного періоду 18,17%, на кінець звітного періоду 23,8 %.Ступінь використання основних
засобів на початок звітного періоду — 96%, на кінець звітного періоду 56 %. Сума нарахованого зносу
(без урахування інвестиційної нерухомості) на початок звітного періоду 2204 тис.грн., на кінець
звітного періоду — 2882 тис. грн. Первісна вартість інвестиційної нерухомості на початок звітного
періоду 3278 тис.грн., на кінець звітного періоду — 3278 тис. грн. Ступінь зносу інвестиційної
нерухомості на початок звітного періоду 14,5%, на кінець звітного періоду 19,2%. Знос інвестиційної
нерухомості на початок звітного періоду 475 тис.грн., на кінець звітного періоду — 631 тис. грн.
Орендованих примiщень та майна товариства немає. Обмеження на використання майна емітента
відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

Розрахункова
вартість
чистих активів
(тис.грн.)

11998 13758

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). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв – Довгостроковi
зобов’язання – Поточнi зобов’язання – Забезпечення наступних виплат i платежiв – Доходи майбутнiх
перiодiв.

Висновок Розрахунок вартостi чистих активiв (11998 тис. грн.) бiльше статутного капiталу (1082 тис.грн.). Це
вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.



3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 26 X X

у тому числі:

Короткостроковий кредит
банку

23.12.2015 26 34 05.01.2016

Зобов'язання за цінними
паперами

X 0 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

д/н д/н д/н д/н д/н

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

д/н д/н д/н д/н д/н

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X 0 X X

д/н д/н д/н д/н д/н

за векселями (всього) X 0 X X

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

X 0 X X

д/н д/н д/н д/н д/н

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

X 0 X X

д/н д/н д/н X д/н

Податкові зобов'язання X 296 X X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 2878 X X

Усього зобов'язань X 3200 X X

Опис До інших зобовязань (2878 тис. грн.) відносять: поточну кредиторську заборгованність за
товари, роботи, послуги, розрахунками зі страхування, з оплати праці, поточну
кредиторську заборгованність за одержаними авансами, за розрахунками з учасниками,
поточні забезпечення, інші зобовязання.



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N
з/п

Основний
вид

продукції*

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
формі (фізична

од. вим.**)

у
грошовій

формі
(тис. грн)

у відсотках до
всієї виробленої

продукції

у натуральній
формі (фізична

од. вим.**)

у грошовій
формі

(тис. грн)

у відсотках до
всієї реалізованої

продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ковальсько-
пресове
обладнання

3 штук 1443.7 54.7 3 штук 1443.7 58

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

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

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1 2 3

1 Матеріальні витрати 22.3

2 Заробітна плата 14.6

3 Відрахування на соціальні заходи 5.6

4 Накладні витрати 57.5

___________

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



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

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1 2 3

15.04.2015 16.04.2015 Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування
аудиторської
фірми (П. І. Б.
фудитора -
фізичної особи -
підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРСТАНДАРТ-
АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ
(реєстраційний
номер облікової
картки* платника
податків - фізичної
особи)

36201704

Місцезнаходження
аудиторської
фірми, аудитора

69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд. 6, кім. 40

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

№ 4222, 27.11.2008

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

д/н, д/н, д/н, д/н

Текст
аудиторського
висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ» за 2015 рік Акціонерам та
керівництву Публічного акціонерного товариства «Електротехнологія» Ми провели аудит
фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Електротехнологія» (далі по тексту
ПАТ «ЕТ») за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. включно. Основні відомості про емітента: Повне
найменування Публічне акціонерне товариство «Електротехнологія» Код за ЄДРПОУ 05402335
Юридична та фактична адреса 69065, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Електрозаводська,
будинок 3 Відомості про державну реєстрацію Дата державної реєстрації: 08.02.1996 Дата
запису: 11.06.2005 Номер запису: 1 103 120 0000 006242 Основні види діяльності Код КВЕД 28.29
Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у.; Код КВЕД 28.49
Виробництво інших верстатів; Код КВЕД 28.91 Виробництво машин і устатковання для металургії;
Код КВЕД 28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у.
(основний); Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна; Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання
промислового призначення Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПАТ
«ЕТ» за 2015 рік є Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня
2015 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. При формуванні
фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та
нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. Фінансова звітність ПАТ «ЕТ» за 2015р. є
фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання
фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків товариства для
задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних
рішень. Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, відповідно до облікової політики датою
переходу на МСФЗ визначено - 1 січня 2011 року. З цiєї дати Товариство прийняло Мiжнародний
стандарт фiнансової звiтностi (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi». Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012р. була першою
рiчною фiнансовою звiтнiстю за МСФЗ. До переходу на МСФЗ, Товариство подавало фiнансову
звiтнiсть згiдно з нацiональними стандартами (положеннями) бухгалтерського облiку до 31 грудня
щороку, включаючи 31 грудня 2011 року. При пiдготовцi фінансової звітності за МСФЗ, як на
початок, так i на кiнець звiтного перiоду, використано такi самi облiковi полiтики, тобто
Товариство не здiйснювало змiни в облiковiй полiтицi та оцiнцi, включаючи методи визначення



собiвартостi, якi вплинули б на звiтний перiод. У наступному звiтному перiодi також не
передбачено змiни в облiковiй полiтицi та оцiнцi. Об'єктом перевірки за період з 01 січня 2015р. по
31 грудня 2015р. є повний комплект фінансової звітності складений відповідно до МСБО 1
«Подання фінансової звітності». Всі фінансові звіти повного комплекту фінансової звітності
подаються з однаковою значимістю. Оскільки дозволено використовувати інші назви для звітів, ніж
ті, що використовуються у МСБО 1, перелік та назви форм фінансової звітності товариства
відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: -
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015р. (Ф. №1); - Звіт про фінансові результати (Звіт
про сукупний дохід) за 2015 р. (Ф. №2); - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за
2015р. (Ф. №3); - Звіт про власний капітал за 2015 р. (Ф. №4); - Примітки до річної фінансової
звітності за 2015 р., які містять короткий виклад облікової політики та інших пояснень. Крім того,
були оцінені бухгалтерські принципи, які використовувались на підприємстві, були розглянуті
принципи оцінки матеріальних статей балансу, які були утворені керівництвом підприємства, а
також фінансова звітність в цілому. Джерелом аудиторської перевірки ПАТ «ЕТ» за період з 01
січня 2015р. по 31 грудня 2015р. були обрані наступні документи: договори фінансово-
господарської діяльності за 2015р.; первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного
обліку, зведені облікові документи, що відображають фінансово-господарські операції за період з
01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. та внутрішні документи підприємства. Аудит проведено у період з
22.02.2016 р. по 15.04.2016р. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Товариства (Голова правління – Мурзак Сергій Володимирович, головний
бухгалтер – Раєвський Анатолій Олексійович) несе відповідальність за складання і достовірне
подання даної фінансової звітності у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Міжнародних стандартів фінансової
звітності; вибору та застосування відповідної облікової політики; подання облікових оцінок;
виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності), стану корпоративного управління відповідно до Законів
України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI; "Про цінні папери та фондовий
ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV, наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю,
що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та
подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю; за такий внутрішній контроль, який
управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність
аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо даної фінансової звітності на основі
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), а
також у відповідності до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України
"Про акціонерні товариства" та інших законодавчих і нормативних документів. МСА 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 процедур аудиту для отримання аудиторських доказів щодо сум і
розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур аудиту залежав від судження аудитора,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, які
стосуються складання та достовірного подання Підприємством фінансової звітності, з метою
розробки процедур аудиту, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю Підприємства. Аудит включає також оцінку відповідності
використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським
персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. При аудиті застосувався як
суцільний, так і вибірковий спосіб документальної перевірки. Ми вважаємо, що отримали достатні
та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки відносно
фінансової звітності ПАТ «ЕТ» за 2015р. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки На
дату висновку ми не в повному обсязі отримали аудиторські докази у вигляді прямої письмової
відповіді від третьої сторони щодо підтвердження торгівельної дебіторської та кредиторської
заборгованості, відображених на балансі товариства станом на 31.12.2015 року. В порушення
вимог МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» Товариством в обліковій
політиці не викладена методика формування резерву гарантійних зобов’язань, а відповідно, й в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності не відображено нарахування резерву для
виконання гарантійних зобов’язань, які передбачені умовами контрактів з покупцями. В балансі
Товариства враховується дебіторська заборгованість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними
покупцями» ТОВ «Трубопроволочна компанія» в сумі 119010,43грн., що складає 16,9% р.1125
Балансу (звіту про фінансовий стан) «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги». Юридична адреса Компанії зареєстрована в м.Макіївка, Донецької області, тобто у зоні
збройного конфлікту. В результаті виникає суттєва невизначеність, яка може вплинути на
можливість Товариства платити за своїми боргами по мірі настання строків їх погашення. Умовно-
позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться в
параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність ПАТ «ЕТ»
відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2015р. та його фінансові
результати і рух грошових коштів за 2015 рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до
концептуальної основи складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової
звітності. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ Відповідність
вартості чистих активів вимогам законодавства Чисті активи за даними балансу товариства на
31.12.2015р. складають — 11998 тис. грн., тобто на 10916 тис. грн. є більшими, ніж величина
Статутного капіталу (1082 тис.грн.), що відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України
від 16.01.2003р. №435-IV. Визначення вартості чистих активів ми проводили на підставі
"Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", що
схвалені Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розкриття інформації про дії, які відбулися
протягом 2015р. та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести
до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" На підставі відповіді від 13.04.2016р. на наш запит “Щодо отримання



письмових запевнень управлінського персоналу” управлінський персонал ПАТ «ЕТ» повідомив, що
у 2015р.: 1. Не приймалось рішення щодо розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25%
статутного капіталу; викуп власних акцій; про утворення, припинення його філій, представництв;
про припинення або банкрутство підприємства; зменшення статутного капіталу. 2. Не
порушувалися справи про банкрутство Товариства та відповідно не виносилися ухвали про його
санацію, а також не здійснювалися операції лістингу (делістингу) цінних паперів Товариства на
фондовій біржі. 3. Товариство не укладало угод з установами банків на отримання позик або
кредитів, що перевищують 25% активів емітента. 4. Відбулись зміни у складі посадових осіб, а саме
15.04.2015р. у зв'язку із закінченням строку дії повноважень на підставі Протоколу Наглядової
ради №3 від 15.04.2015р. припинено повноваження: Член Правлiння Вельможко Юрiй
Олександрович; Заступник Голови Правлiння Маслов Сергiй Олександрович; Голова Правлiння
Мурзак Сергiй Володимирович. Через переобрання на новий строк на підставі Протоколу
Наглядової ради №3 від 15.04.2015р. обрані на посади на строк 3 роки: Голова Правлiння Мурзак
Сергiй Володимирович; Заступник Голови Правлiння Маслов Сергiй Олександрович; Член
Правлiння Вельможко Юрiй Олександрович. 5. Зміни у складі власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій, не відбувались.
Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства Ми підтверджуємо, що нами при виконанні аудиту були виконані необхідні процедури
оцінки ризиків суттєвого викривлення, в тому числі внаслідок шахрайства. Аудитор не отримав
доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства.
Розкриття інформації, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" Під час
перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за
2015р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську
діяльність Товариства. Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення
законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого
порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Розкриття інформації щодо
виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"
Вартість активів ПАТ «ЕТ» станом на 01.01.2015 року складає 15931 тис. грн. Сума мінімального
правочину, яка підлягає аудиторським процедурам, складає 1593,1 тис. грн. На підставі наданих
до аудиторської перевірки документів та згідно з запитами до управлінського персоналу, ми
можемо зробити висновок, що в 2015 році Товариство не виконувало значних правочинів.
Розкриття інформації щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього
аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Формулювання складу органів
корпоративного управління ПАТ “ЕТ” здійснюється відповідно до: - Статуту, затвердженого
загальними зборами акціонерів (Протокол №19 вiд 24.03.2011р.) (номер запису
11031050011006242 – від 06.04.2011р), зі змінами, затвердженими загальними зборами акціонерів
(Протокол №20 вiд 19.04.2012 р.); - Положення про Загальні збори акціонерів, Про Правління, Про
Наглядову раду, затвердженими загальними зборами акціонерів (Протокол №20 вiд 19.04.2012 р.);
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного
управління: - Загальні збори акціонерів — вищий орган Товариства; - Наглядова рада — орган, що
здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним
законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу; - Правління
товариства — колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною
діяльністю Товариства. Створення служби внутрішнього аудиту, посади корпоративного
секретаря не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства. Ревізійна комісія не
створена. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам
Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів. Щорічні загальні збори
акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" – до 30
квітня. Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам, визначеним
Законом України “Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту. Відбулась зміна зовнішнього
аудитора у порівнянні з минулим роком. Відбулись зміни у складі посадових осіб, що описані вище у
розділі “Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2015р. та можуть вплинути на
фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних
паперів, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". За
результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі
внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», можна зробити
висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві
відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту. 2)
«Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному звіті емітента, складена в
усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р. (зі змінами). Наявність
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією,
що розкривається емітентом На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не
виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з
фінансовою звітністю. Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування юридичної
особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Укрстандарт-аудит»
ЄДРПОУ 36201704 Юридична та фактична адреса 690006, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Рад.
України, буд. 6, кім.40 Інформація про державну реєстрацію Номер запису в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 522 102 0000 017967 вiд 14.11.2008р.
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, видана
Реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції 23.12.2014р. Номер, дата
видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати аудиторську
діяльність Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм №4222, видане рішенням
Аудиторської палати України №196/3 від 27.11.2008р., продовженого рішенням АПУ від
31.10.2013р. №281/3, дійсне до 31.10.2018р. Інформація щодо підтвердження Аудиторською
палатою України відповідності системи контролю якості аудиторських послуг Свідоцтво про
відповідність системи контролю якості видане рішенням АПУ №283/4 від 28.11.2013 р. Номер, дата



видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, що можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників фондового ринку Свідоцтво серії П №000318, реєстраційний
номер 318, видане НКЦПФР 30.11.2015р., строком до 31.10.2018р. Номер, дата видачі сертифіката
аудитора - директора Серія А №007190, виданий рішенням АПУ №297/1 від 30.07.2014р., дійсний
до 30.07.2019 року Телефон/факс (061) 222-11-40; 222-52-82
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: Дата і номер договору на проведення
аудиту Договір № 16/0217-86 від 17.02.2016 року Дата початку i дата закінчення проведення
аудиту «22» лютого 2016 року – «15» квітня 2016 року 
Директор ТОВ «АФ «Укрстандарт-аудит» С.С. Лазаренко Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм № 4222, видане рішенням Аудиторської палати України №196/3 від
27.11.2008р., продовженого рішенням АПУ від 31.10.2013р. №281/3, дійсне до 31.10.2018 р.
Сертифікат аудитора серії А №007190, виданий рішенням АПУ №297/1 від 30.07.2014р., дійсний до
30.07.2019 року Аудиторський висновок складено «15» квітня 2016р. м. Запоріжжя, вул. Сорок
років Радянської України, буд.6, кім.40



Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

1 2015 1 0

2 2014 1 0

3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери  X

Депозитарна установа  X

Інше (запишіть): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*

Реорганізація  X

Додатковий випуск акцій  X

Унесення змін до статуту  X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;  X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X

Інше (запишіть): Протягом останніх трьох років позачергові загальні збори не
скликалися.

так

___________



* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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 володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так* Ні*

Складу  X

Організації  X

Діяльності  X

Інші (запишіть) Наглядова рада самооцінку не
проводила.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та
ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

д/н

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

Так* Ні*

Стратегічного планування  X

Аудиторський  X

З питань призначень і винагород  X

Інвестиційний  X

Інші (запишіть) Комітети в складі наглядової
ради не створено.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так* Ні*

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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): д/н  X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду
ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до
компетенції

жодного органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

так ні ні ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

ні ні так ні

Затвердження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюджету

так ні ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні так ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
наглядової ради

так так ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії

ні ні ні так

Визначення розміру винагороди для
голови та членів виконавчого органу

ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради

так ні ні ні

Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого
органу

ні ні ні так

Прийняття рішення про додатковий так ні ні ні



випуск акцій

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій

так так ні ні

Затвердження зовнішнього
аудитора

ні так ні ні

Затвердження договорів, щодо яких
існує конфлікт інтересів

ні ні ні так

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів,
враховуючи їх 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 діяти 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 X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X

Положення про ревізійну комісію (або ревізію)  X

Положення про акції акціонерного товариства  X

Положення про порядок розподілу прибутку  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у
пресі,

оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних НКЦПФР
про ринок цінних

паперів

Документи
надаються для
ознайомлення

безпосередньо в
акціонерному

товаристві

Копії документів
надаються на

запит акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернет-

сторінці
акціонерного
товариства

Фінансова
звітність,
результати
діяльності

ні так так так так

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

ні так так так так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

ні так так так так

Статут та
внутрішні
документи

ні ні так так так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів

ні ні так так так



після їх
проведення
Розмір
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

ні так так так так

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

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

Так* Ні*

Не проводились взагалі  X

Менше ніж раз на рік  X

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так* Ні*

Загальні збори акціонерів  X

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено аудитора?

Так* Ні*

Не задовольняв професійний рівень  X

Не задовольняли умови договору з аудитором X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Ревізійна комісія (ревізор)  X

Наглядова рада  X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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



Так* Ні*

З власної ініціативи  X

За дорученням загальних зборів  X

За дорученням наглядової ради  X

За зверненням виконавчого органу  X

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

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

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

Так* Ні*

Випуск акцій  X

Випуск депозитарних розписок  X

Випуск облігацій  X

Кредити банків X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X

Інше (запишіть): д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 України протягом останніх трьох років? так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в 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 її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з
посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/н



ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової
установи.

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності д/н

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі

д/н

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року

д/н

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора

д/н

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх
п'яти років

д/н

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг

д/н

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

наявність механізму розгляду скарг д/н



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

д/н

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

д/н

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

д/н

___________

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



Коди

  Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2016

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ"

за ЄДРПОУ 05402335

Територія  за КОАТУУ 2310136900

Організаційно-правова
форма
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного
управління

 за СПОДУ

Вид економічної
діяльності

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

за КВЕД 28.99

Середня кількість
працівників1

144   

Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Адреса, телефон 69065, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Електрозаводська, будинок
3,0612841345

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 5 1

первісна вартість 1001 28 28

накопичена амортизація 1002 23 27

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0

Основні засоби: 1010 9923 9212

первісна вартість 1011 12127 12094

знос 1012 2204 2882

Інвестиційна нерухомість: 1015 2803 2647

первісна вартість 1016 3278 3278

знос 1017 475 631

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0

первісна вартість 1021 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0

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

1030
0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 14 9

Гудвіл 1050 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0



Усього за розділом I 1095 12745 11869

II. Оборотні активи

Запаси 1100 2247 2419

Виробничі запаси 1101 426 342

Незавершене виробництво 1102 1030 1139

Готова продукція 1103 772 919

Товари 1104 19 19

Поточні біологічні активи 1110 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0

Векселі одержані 1120 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

1125 683 704

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130

128 76

з бюджетом 1135 0 1

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 1

з нарахованих доходів 1140 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 2

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 60 0

Готівка 1166 0 0

Рахунки в банках 1167 60 0

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181

0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0

Інші оборотні активи 1190 66 127

Усього за розділом II 1195 3186 3329

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

1200 0 0

Баланс 1300 15931 15198

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1082 1082

Внески до незареєстрованого статутного
капіталу

1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0

Додатковий капітал 1410 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 32 32

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12644 10884

Неоплачений капітал 1425 (0) (0)

Вилучений капітал 1430 (0) (0)

Інші резерви 1435 0 0

Усього за розділом I 1495 13758 11998



II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0

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

1531 0 0

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

1532 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0

Призовий фонд 1540 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0

Усього за розділом II 1595 0 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 26

Векселі видані 1605 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 114 191

за розрахунками з бюджетом 1620 173 296

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0

за розрахунками зі страхування 1625 156 309

за розрахунками з оплати праці 1630 271 548

за одержаними авансами 1635 1412 1785

за розрахунками з учасниками 1640 3 3

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0

Поточні забезпечення 1660 22 20

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 22 22

Усього за розділом IІІ 1695 2173 3200

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

1700 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800 0 0

Баланс 1900 15931 15198

Примітки: д/н

Керівник  

(підпис)

Мурзак Сергiй Володимирович

 

Головний бухгалтер  Раєвський Анатолiй Олексiйович



Головний бухгалтер  

(підпис)

Раєвський Анатолiй Олексiйович

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Коди

  Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ" за ЄДРПОУ 05402335

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

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

2000 2427 4500

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)

2050 ( 3450 ) ( 5563 )

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

Валовий:
 прибуток 2090

0 0

 збиток 2095 ( 1023 ) ( 1063 )

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

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах

2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 6477 6933

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів
і сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 4961 ) ( 4381 )

Витрати на збут 2150 ( 515 ) ( 132 )

Інші операційні витрати 2180 ( 1768 ) ( 2294 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю

2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції

2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної
діяльності:
 прибуток

2190
0 0

 збиток 2195 ( 1790 ) ( 937 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 52 638

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 3 )

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

Інші витрати 2270 ( 5 ) ( 41 )



Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290

0 0

 збиток 2295 ( 1743 ) ( 343 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -17 -24

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350

0 0

 збиток 2355 ( 1760 ) ( 367 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом

2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1760 -367

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 1370 920

Витрати на оплату праці 2505 3132 3203

Відрахування на соціальні заходи 2510 1521 1557

Амортизація 2515 858 859

Інші операційні витрати 2520 3087 2658

Разом 2550 9968 9197

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

2605 0 0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: д/н

Керівник  

(підпис)

Мурзак Сергiй Володимирович

 

Головний бухгалтер  

(підпис)

Раєвський Анатолiй Олексiйович

 



Коди

  Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ" за ЄДРПОУ 05402335

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

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000

1948 1547

Повернення податків і зборів 3005 23 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 23 0

Цільового фінансування 3010 0 2

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 8594 8033

Надходження від повернення авансів 3020 115 2

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення
позик

3055 0 0

Інші надходження 3095 810 1095

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100

( 648 ) ( 796 )

Праці 3105 ( 2288 ) ( 2643 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1327 ) ( 1449 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2038 ) ( 1673 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116 ( 12 ) ( 2 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117 ( 814 ) ( 629 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів

3118 ( 1212 ) ( 1042 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 4368 ) ( 3098 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 1 )

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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання
позик

3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 1336 ) ( 1584 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -515 -565

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 0

необоротних активів 3205 464 0



Надходження від отриманих:
відсотків

3215 0 434

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( 8 ) ( 6 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 456 428

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 0 196

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 196 )

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 3 )

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди

3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -3

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -59 -140

Залишок коштів на початок року 3405 60 188

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -27 12

Залишок коштів на кінець року 3415 -26 60

Примітки: д/н

Керівник  

(підпис)

Мурзак Сергiй Володимирович

 

Головний бухгалтер  

(підпис)

Раєвський Анатолiй Олексiйович

 



Коди

  Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ" за ЄДРПОУ 05402335

Звіт про власний капітал
за 2015 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року

4000 1082 0 0 32 12644 0 0 13758

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок

4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок року

4095 1082 0 0 32 12644 0 0 13758

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 -1760 0 0 -1760

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені
курсові різниці

4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний
дохід

4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0



Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки
в капіталі

4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в
капіталі

4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у
капіталі

4295 0 0 0 0 -1760 0 0 -1760

Залишок на
кінець року

4300 1082 0 0 32 10884 0 0 11998

Примітки: д/н

Керівник  

(підпис)

Мурзак Сергiй Володимирович

 

Головний бухгалтер  

(підпис)

Раєвський Анатолiй Олексiйович

 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ» 
(скорочене найменування - ПАТ “ЕТ”) 

Примітки до фінансової звітності 
(примітки на 21 сторінках є невід’ємною частиною до річної фінансової звітності) 

Фінансова звітність ПАТ «ЕТ» підготовлена за звітний рік, який включає період 
з 01 січня 2015року по 31 грудня 2015 року 

1. Загальна інформація про підприємство
Публічне Акціонерне Товариство «Електротехнологія» (далі «Підприємство») є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. 
Публічне акціонерне товариство «Електротехнологія» засновано на базi Запорiзького заводу 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. того, що використовується у трансформаторобудiвництвi. 
Підприємство створене згідно з рішенням Виконавчого комітету Ленінської районної Ради депутатів м. Запоріжжя від 30 грудня 1993 р. № 6440 у

відповідності до закону України "Про господарські Товариства" від 19 вересня 1991 року. Засновником Товариства є Держава в особі Запорізького
регіонального відділення фонду державного майна України. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінено найменування

відкритого акціонерного товариства «Електротехнологія» на публічне акціонерне товариство «Електротехнологія» 06.04.2011р.
Публічне акціонерне товариство «Електротехнологія» є правонаступником відкритого акціонерного товариства «Електротехнологія».

За час iснування Товариства злиття, поділу, приєднання, перетворення, видiлу не було. Важливих подій розвитку у звітному періоді не було. 

Основні відомості про підприємство
Повна назва 

Публічне акціонерне товариство “Електротехнологія”
Скорочена назва

ПАТ “ЕТ”
Код ЄДРПОУ

05402335 
Організаційно-правова форма

акціонерне товариство
Дата державної реєстрації (перереєстрації, перенайменування)

Дата державної реєстрації: 08.02.1996
Дата запису: 11.06.2005

Номер запису: 1 103 120 0000 006242
Юридична та фактична адреса

Запорізька область, Ленінський район, місто Запоріжжя, вул. Електрозаводська, будинок 3, поштовий індекс 69065 
Країна реєстрації

Україна
Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство

http://05402335.smida.gov.ua/
Аадреса електронної пошти

electrotehnology@i.ua 
Телефон/факс

0612841333,0612841323,0612841414 

Характеристика основних напрямків діяльності
ПАТ «ЕТ» при здiйсненнi фiнансово – господарської дiяльностi керується чинним законодавством України, зокрема Законами України «Про

акцiонернi товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок», Цивiльним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом
України, iншими законодавчими актами, в тому числi, нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(НКЦПФР).
Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснювало фiнансово – господарську дiяльнiсть в межах законодавства України.

Видами діяльності Підприємства є:
1) виробництво машин та устаткування спеціального призначення;

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

4) ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів;
5) здійснення експортних, імпортних операцій та посередницьких послуг;

6) комерційна діяльність;
7) зовнішня і внутрішня комерційна та комісійна торгівля;

8) науково-дослідна, проектно-конструкторська, технологічна та учбова діяльність;
9) здійснення пусконаладжувальних та відновлювальних робіт спеціального технологічного обладнання;

10) ремонт та відновлення засобів виробництва, обслуговування після продажу;
11) здійснення маркетингових досліджень і розробок з метою визначення конкурентноздатності обладнання що виробляється, а також визначення

та пошук ніші ринку збуту продукції;
12) оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі товарами як власного виробництва, так і інших виробників;

13) роздрібна торгівля товарами як власного виробництва, так і інших виробників;
14) надання платних послуг населенню в відповідності до напрямків діяльності Товариства;

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

17) організація та проведення семінарів, конференцій, виставок-продажу, конкурсів та інших заходів;
18) проведення екологічних та природоохоронних заходів і послуг;

19) здавання в оренду власного нерухомого майна;
20) здавання в оренду власних машин та устаткування;

21) будь-яка інша діяльність, яка не суперечить законодавству України.
Види діяльності Товариства за КВЕД: 

Код КВЕД 28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у.;
Код КВЕД 28.49 Виробництво інших верстатів;



Код КВЕД 28.91 Виробництво машин і устатковання для металургії;
Код КВЕД 28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. (основний);

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення 

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: 
ковальсько-пресове обладнання та запчастини;

продукція для сільського господарства. 
Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - 3шт./2639 тис. грн., середньореалізаційні ціни — 829,8 тис.грн , сума виручки 2427 тис. грн,

загальна сума експорту - 1100 тис. грн, частка експорту в загальному обсязі продажів - 50 %. 

Засновники (акціонери) та їх частка у статутному капіталі
Засновник: Регiональне вiддiлення ФДМ України в Запорiзкiй обл. (100 % на час заснування товариства).

Акціонери, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "СПЕЦОБЛАДНАННЯ" - 56.7025%

Мурзак Сергiй Володимирович - 18.8336%

Статутний капітал становить 1 081 877 гривень 00 копійок. Статутний капітал Товариства поділено на 1 081 877 штук простих іменних акцій
номінальною вартістю 1,00 грн. Форма існування — бездокументарна.

Опис економічного середовища, в якому функціонує підприємство
Стан розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть 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.

Становище на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище на ринку стабільне. 
Інформація про конкуренцію в галузі: рівень конкуренції високий. 

Особливості продукції (послуг): спеціальне технологічне обладнання. 
Перспективність виробництва: провадиться робота над випуском преса кривошипного для отримання тонкого просiяно-витяжного листа (рулону), яке

використовується в будiвництвi. 
Виробництво та збут продукцiї не залежить вiд сезонних змін. 

Основні ринки збуту: Україна та країни СНД. 
Основні клієнти: компанії в галузях металопереробки, металургії, виготовленні трансформаторів.

Основні ризики діяльності емітента: політична нестабільність, закриття ринку СНД. 
Стабільне функціонування Товариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом економіки країни в цілому. 

Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення та підвищення конкурентоздатності виробів. 
Заходи розширення виробництва та ринків збуту: розширення обсягів реклами, участь у тендерах на постачання продукції, участь у державних

програмах. 
Канали збуту та методи продажу: прямі виробничі зв’язки з підприємствами – потенційними замовниками продукції; пошук за допомогою інтнрнет-

ресурсів; кооперація з іншими підприємствами; участь у каталогах виставок; відвідання виставкових заходів, участь у «круглих столах» ЗТПП,
розміщення інформації про підприємство у різноманітних виданнях і заходах ТПП. 

Перспективні плани розвитку: необхідно відновити економічні та політичні відносини із сусідніми країнами, вихід на ринки Європи, Африки, Канади. 
Підприємство здійснює свою діяльність у т.ч у Росії, у якій ним отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік. 

Стабiльнiсть української економiки значною мiрою залежить вiд полiтики Уряду i його регулятивної дiяльностi у правовiй та економiчнiй сферах, що
має безпосереднiй вплив на дiяльнiсть компанiй, якi експлуатують стратегiчнi об'єкти державного значення. На дiяльнiсть i фiнансовий стан

Товариства опосередковано впливає полiтичний розвиток держави, який визначає пiдходи до органiзацiйних процесiв експлуатацiї та управлiння
об'єктами власностi, а також ведення операцiй компанiями.

Одночасно українськiй економiцi притаманнi низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу, вiдносно високi темпи iнфляцiї, що зумовлює нелiквiднiсть
Нацiональної валюти за межами України. Перелiченi чинники суттєво впливають на можливiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть. На думку
керiвництва, Товариством вжитi достатнi заходи для зменшення негативного впливу цих факторiв на його фiнансовий стан i результати дiяльностi.

Це, в купi з iншими юридичними та фiскальними перешкодами, створює додатковi проблеми для всiх компанiй, що ведуть бiзнес в Українi.
Майбутня стабiльнiсть української економiки багато в чому залежить вiд початих реформ i досягнень, а також вiд ефективностi економiчних i
фiнансових заходiв, що вживаються урядом країни. Українська економiка слабо захищена вiд спадiв на фiнансових ринках i зниження темпiв

економiчного розвитку в iнших частинах свiту. У звiтному роцi уряд продовжував вживати заходи з пiдтримки економiки країни з метою подолання
наслiдкiв глобальної фiнансової кризи.

У зв'язку із вищенаведеним, керiвництво ПАТ «ЕТ» не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на галузi економiки України, а також на те,
який вплив вони можуть надати на майбутнiй фiнансовий стан i дiяльнiсть Товариства.

Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору керiвництва ПАТ «ЕТ» на те, який вплив надають умови ведення бiзнесу в Українї на
дiяльнiсть i фiнансовий стан товариства. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить, як вiд зовнiшнiх факторiв, так i вiд заходiв внутрiшнього

характеру, що вживаються урядом країни. Керiвництво впевнене, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльної дiяльностi та
розвитку ПАТ «ЕТ», але є ризики для дiяльностi, пов`язанi з частою змiною законодавства.

2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності
Концептуальна основа фінансової звітності. Представлена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової

звiтностi, звiтнiсть враховує всi прийнятi i дiючi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та iнтерпретацiї Комiтету з МСФЗ, i вiдповiдає їм.
Застосування МСФЗ. Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, відповідно до облікової політики датою переходу на МСФЗ визначено - 1 січня

2011 року. З цiєї дати Товариство прийняло Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi». Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012р. була першою рiчною фiнансовою звiтнiстю за МСФЗ. До

переходу на МСФЗ, Товариство подавало фiнансову звiтнiсть згiдно з нацiональними стандартами (положеннями) бухгалтерського облiку до 31
грудня щороку, включаючи 31 грудня 2011 року. При пiдготовцi звiту про фiнансовий стан за МСФЗ, як на початок, так i на кiнець звiтного перiоду,

використано такi самi облiковi полiтики, тобто Товариство не здiйснювало змiни в облiковiй полiтицi та оцiнцi, включаючи методи визначення
собiвартостi, якi вплинули б на звiтний перiод. У наступному звiтному перiодi також не передбачено змiни в облiковiй полiтицi та оцiнцi .

Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк складена за формами звiтностi, що передбаченi українським законодавством по веденню бухгалтерського облiку i
звiтностi (ч. 2 ст. 11 Закону про бухгалтерський облiк, п.п. 1 р. II НП (С)БО, абз. 2 п.1 1V НП (С) БО 1 з урахуванням вимог МСФЗ. Данi у фiнансовiй

звiтностi вiдображенi у нацiональнiй валютi, тобто - у тис.грн.
Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку за історичною собівартістю на дату першого застосування МСФЗ
та МСБО 16 «Основні засоби», інвестиційної нерухомості, яка відображається за собівартістю, що є доцільною собівартістю, яка була підтверджена

звітами про професійну оцінку, що проведена у 2009р., у відповідності до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», фінансових інструментів та



фінансових активів, первісне визначення яких здійснюється за справедливою вартістю з віднесенням змін за рахунок прибутків та збитків.
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно чинного українського

законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення
інформації згідно вимог МСФЗ.

Припущення про безперервність діяльності. Фінансова звітність була підготовлена, виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою
діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності. 

При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками
економічної кризи в країні. Стабілізація економічної ситуації в Україні буде значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, що

будуть здійснюватися урядом України. У той же час не існує чіткого уявлення того, яких заходів вживатиме уряд України для подолання кризи. У
зв'язку з відсутністю чіткого плану заходів уряду по виходу з кризи неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на
фінансовий стан Товариства. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості
активів Товариства та здатність обслуговувати і платити за своїми боргами в міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не

включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі
та зможуть бути оцінені.

Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення. Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є
функціональною валютою Товариства. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не

вказано інше.
Ідентифікація фінансової звітності. Зазначена фінансова звітність є індивідуальною звітністю, загального призначення.

3. Основні положення облікової політики
Облiкова полiтика – це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi Товариством при складаннi та поданнi

фiнансової звiтностi. Положення облiкової полiтики, описанi нижче, застосовувались послiдовно в усiх звiтних перiодах, наведених в цiй фiнансовiй
звiтностi. 

Основні засоби
Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі

витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.
Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або

покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям
капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Сума, що амортизується, – це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.
Ліквідаційна вартість активу – це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після

вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходитиметься в кінці свого терміну
корисного використання.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з
використанням прямолінійного методу. 

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив
будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і
балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках. 

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за

вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного
використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного

звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників.
Нематеріальні активи з невизначеними термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за

вирахуванням накопиченого збитку від знецінення. 
Нематеріальний актив списується при продажу або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або

збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про
сукупні доходи і витрати у момент списання.

Знецінення основних засобів і нематеріальних активів
Підприємство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату.

В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від
знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, підприємство оцінює відшкодовану вартість генеруючої

одиниці, до якої відноситься такий актив. 
Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет

знецінення як мінімум щорік і при виявленні будь-яких ознак можливого знецінення.
Відшкодована вартість визначається як більше із справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на реалізацію і експлуатаційної цінності. При

оцінці експлуатаційної цінності, очікувані майбутні потоки грошових коштів дисконтуються до приведеної вартості з використанням ставки
дисконтування до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі і ризиків, властивих даному активу, відносно яких

оцінка майбутніх грошових потоків не коректувалася.
Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижчою за його балансову вартість, балансова вартість цього активу
(генеруючої одиниці) зменшується до відшкодованої вартості. Збитки від знецінення відразу відображаються в прибутках і збитках, за винятком

випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку збиток від знецінення враховується як зменшення резерву по переоцінці.
У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в

результаті нової оцінки його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена,
якби по цьому активу (генеруючій одиниці) не був відображений збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж
відображається в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку відновлення збитку від

знецінення враховується як збільшення резерву по переоцінці.
Фінансові активи

Фінансові активи складаються з наступних категорій: оцінюваних за справедливою вартістю через прибутки і збитки («ОСВЧПЗ»), утримуваних до
погашення («УДП»), таких, що є в наявності для продажу («НДП»), а також позик, дебіторської заборгованості і грошових коштів. Віднесення

фінансових активів до тієї або іншої категорії залежить від їх особливостей і цілей придбання і відбувається у момент їх прийняття до обліку. Всі
стандартні операції по покупці або продажу фінансових активів признаються на дату здійснення операції. Стандартні операції по покупці або

продажу є покупкою або продажем фінансових активів, що вимагає постачання активів в терміни, встановлені нормативними актами або ринковою
практикою.

Позики та дебіторська заборгованість
Торгова дебіторська заборгованість, видані позики та інша дебіторська заборгованість, які мають фіксовані або визначені платежі, і які не

котируються на активному ринку, класифікуються як позики та дебіторська заборгованість. Позики та дебіторська заборгованість оцінюються за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитку від знецінення. Процентні доходи визнаються



із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання процентів не буде
суттєвим.

Внутрішньогрупові позики та дебіторська заборгованість у індивідуальній звітності обліковуються по балансовій вартості. 
Грошові кошти

Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках.
Інші фінансові зобов’язання 

Інші фінансові зобов'язання, включаючи позики, спочатку оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення операції. 
Списання фінансових зобов’язань 

Підприємство списує фінансові зобов'язання тільки у разі їх погашення, анулювання або закінчення строку вимоги по них. Різниця між балансовою
вартістю списаного фінансового зобов'язання і сплаченим або належними до сплати винагородою визнається в прибутках і збитках.

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість
Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю.

Позики
Процентні банківські позики спочатку оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням прямих витрат на здійснення операції. Будь-яка

різниця між надходженнями (за вирахуванням витрат на здійснення операції) і сумою розрахунку або сумою погашення визнається протягом строків
відповідних позик і відображається у складі фінансових витрат.

Витрати по позиках
Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка

якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих пір, поки ці
активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі звіту про

сукупні доходи та витрати того періоду, в якому вони понесені.
Резерви

Резерви визнаються, коли у Підприємства є поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для
погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного

зобов'язання.
Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до

уваги всі ризики і невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за
допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових потоків.

У тих випадках, коли деякі або всі економічні вигоди, які потрібні для реалізації резерву, передбачається отримати від третьої сторони, така
дебіторська заборгованість визнається як актив, якщо точно відомо, що компенсація буде отримана, і суму такої дебіторської заборгованості можна

визначити достовірно.
Запаси

Запаси складаються, головним чином, з товарів, утримуваних для продажу. Матеріали представлені витратними запасними частинами і матеріалами,
використовуваними для обслуговування та ремонту основних засобів. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої

вартості реалізації.
Собівартість розраховується з використанням ідентифікаційного методу.

Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю, за вирахуванням резерву під сумнівну заборгованість.

Оренда
Вся інша оренда на підприємстві класифікується як операційна.

Підприємство як орендатор
Активи, орендовані Підприємством за договорами фінансової оренди, спочатку обліковуються за меншою з справедливій вартості орендованого майна
на початок строку оренди та дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів. Відповідні зобов'язання перед орендодавцем відображаються

у звіті про фінансовий стан як зобов'язання з фінансової оренди.
Сума орендної плати розподіляється між фінансовими витратами та зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб отримати постійну ставку
відсотка на залишок зобов'язань. Фінансові витрати відображаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати і класифікуються як «Фінансові

витрати», якщо вони не відносяться безпосередньо до кваліфікованих активів. В останньому випадку вони капіталізуються відповідно з загальною
політикою Підприємства щодо витрат на позики. Орендна плата, обумовлена майбутніми подіями, відноситься на витрати по мірі виникнення.

Платежі з операційної оренди відносяться на витрати рівномірно протягом терміну оренди, за винятком випадків, коли інший метод розподілу витрат
точніше відповідає тимчасовому розподілу економічних вигод від орендованих активів. Умовні орендні платежі, що виникають за договорами

операційної оренди, визнаються як витрати в тому періоді, в якому вони були понесені.
Підприємство як орендодавець

Доходи від операційної оренди визнаються за прямолінійним методом протягом терміну дії відповідної оренди. Первісні прямі витрати орендодавців,
які прямо відносяться на підготовку та укладання договорів операційної оренди, додаються до балансової вартості орендованого активу і визнаються

на прямолінійній основі протягом строку дії оренди.
Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку.
Поточний податок

Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку,
відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей

оподаткування в інші періоди, а також виключає взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування статті.
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрав

або практично набрав чинності на звітну дату.
Відстрочений податок

Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій
звітності, та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові

зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з
урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для використання
цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов'язані з гудвілом або

виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на
оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в
майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються
з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрало або практично

набрав чинності на звітну дату, які імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка відстрочених
податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Підприємства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або

погашення балансової вартості активів та зобов'язань.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових



активів і зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Підприємство має намір
здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань.

Поточний та відстрочений податки за період
Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до

складу іншого сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також визнається в іншому сукупному прибутку або
безпосередньо в капіталі відповідно. 

Станом на 31.12.2015р. нарахований відстрочений податковий актив (на суму створених резервів) у сумі 9 тис.грн.
Пенсійні зобов’язання 

Державний пенсійний план з визначеними внесками - Підприємство здійснює внески в Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної
плати кожного працівника. Витрати Підприємства за такими внесками включені до статті «Заробітна плата і відповідні витрати». Дана сума

включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.
Визнання доходів

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або який підлягає отриманню, і являють собою суми до
отримання за товари та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень товару покупцями, знижок

та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість («ПДВ»).
Реалізація товарів

Доходи від реалізації товарів визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:
● Підприємство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням товарами;

● Підприємство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продані товари;
● Сума доходів може бути достовірно визначена;

● Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією, і
● Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Надання послуг
Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з

операцією, надійдуть Підприємству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.
Умовні зобов’язання та активи

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих
випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною. Умовні активи не визнаються у консолідованій фінансовій

звітності, але розкриваються у примітках в тому випадку, якщо існує достатня ймовірність припливу економічних вигод.

4. Нові та переглянуті стандарти та тлумачення
Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) випустила велику кількість стандартів та поправок до них, перелік яких наведено у

таблиці:
Назва Статус Дата випуску першої редакції стандарту Дата набрання чинності (річні періоди, що починаються на вказану дату або після неї)

Набирають чинності для річних (і відповідних проміжних) періодів, що закінчуються 31 грудня 2015р. або після цієї дати
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 - “Пенсійні програми із встановленими виплатами: внески для працівників»

Обов'язкові до застосування
Листопад 2013р.
1 липня 2014р.

“Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2010-2012рр.”
Обов'язкові до застосування

Грудень 2013р.
1 липня 2014р.

“Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2011-2013рр.”
Обов'язкові до застосування

Грудень 2013р.
1 липня 2014р.

Набирають чинності для річних (і відповідних проміжних) періодів, що закінчуються 31 грудня 2016р. або після цієї дати
МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти” (випущений у 2010р.)

Допускається дострокове застосування
Жовтень 2010р.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 і МСФЗ (IFRS) 9 - “Дата обов'язкового набрання чинності МСФЗ (IFRS) 9 і розкриття інформації при переході до нового
порядку обліку”

Допускається дострокове застосування
Жовтень 2010р.

“Облік хеджування і поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IFRS) 7 та МСФЗ (IFRS) 39”
Допускається дострокове застосування

Листопад 2013р.
МСФЗ (IFRS) 14 “Відстрочені рахунки тарифного регулювання”

Допускається дострокове застосування
Січень 2014р.
1 січня 2016р.

Поправки до МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38 - “Роз'яснення допустимих методів амортизації”
Допускається дострокове застосування

Травень 2014р.
1 січня 2016р.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 - “Облік придбання долей участі в спільних операціях»
Допускається дострокове застосування

Травень 2014р.
1 січня 2016р.

Поправки до МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 41 - “Сільське господарство: плодові культури”
Допускається дострокове застосування

Червень 2014р.
1 січня 2016р.

МСФЗ (IFRS) 15 “Виручка за договорами з покупцями”
Допускається дострокове застосування

Травень 2014р.
1 січня 2017р.

МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти” (випущений у 2014р.)



Допускається дострокове застосування
Липень 2014р.
1 січня 2018р.

Поправки до МСФЗ (IАS) 27 - “Метод дольової участі в окремій фінансовій звітності” 
Допускається дострокове застосування

Серпень 2014р.
1 січня 2016р.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 і МСФЗ (IАS) 28 - “Продаж або внесок активів в угодах між інвесторами і його залежною організацією або спільним
підприємством”

Допускається дострокове застосування
Вересень 2014р.

1 січня 2016р.
“Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014рр.”

Допускається дострокове застосування
Вересень 2014р.

1 січня 2016р.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 - “Інвестиційні організації: застосування вийнятків щодо консолідації”

Допускається дострокове застосування
Грудень 2014р.
1 січня 2016р.

Поправки до МСФЗ (IАS) 1 - “Ініціатива у сфері розкриття інформації”
Допускається дострокове застосування

Грудень 2014р.
1 січня 2016р.

Перелічені вище стандарти та поправки, які набирають чинності для річних (і відповідних проміжних) періодів, що закінчуються 31 грудня 2015р. або
після цієї дати не мають суттєвого впливу на фінансове положення та фінансовий результат Товариства. 

Що стосується МСФЗ 9 Фінансові інструменти, Товариство не планує застосовувати оновлений МСФЗ (IFRS) 9 раніше встановленого терміну чинності
(01 січня 2018 року).

Що стосується застосування інших стандартів та інтерпретацій, що були опубліковані, але не набрали чинності, вони не впливають на звітність 2015
року, оскільки не будуть застосовуватись Товариством раніше їх вступу в чинність (в основному з 01 січня 2016 року). Керівництво Товариства

розглядає застосування таких стандартів у фінансовій звітності за відповідні майбутні періоди. Вплив застосування даних стандартів на фінансову
звітність за майбутні періоди в даний час оцінюються керівництвом. 

5. Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення
Товариство використовує оцiнки i робить припущення, якi впливають на суми активiв та зобов’язань, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi

протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на минулому досвiдi керiвництва та iнших факторах,
включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються обґрунтованими. 

При застосуваннi принципiв бухгалтерського облiку, крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження. При визначеннi суми
резервiв Товариство враховує попереднiй досвiд i минулi виплати на покриття збиткiв та iснуючi суми невиплачених вiдшкодувань. Допущення i оцiннi

значення Товариства заснованi на вихiдних даних, якi воно мала в своєму розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi
обставини i допущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольних Товариства обставини. Такi змiни

вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються.
Оцінки та припущення

Нижче подані основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які несуть у собі
значний ризик виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного

фінансового року. Оцінки та припущення підприємства ґрунтувалися на параметрах, доступних у процесі складання фінансової звітності. Однак
поточні обставини та припущення щодо перспектив можуть змінитися під впливом ринкових змін або обставин, які не піддаються контролю

підприємства. Такі зміни відображаються у припущеннях по мірі їхнього виникнення.
Податки

Українське законодавство й нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності компаній, продовжують змінюватися.
Положення законів і нормативних документів зазвичай є нечіткими й тлумачаться по-різному місцевими, регіональними й державними органами, а

також іншими урядовими установами. Випадки розбіжностей у тлумаченні законодавства є непоодинокими. Керівництво вважає, що тлумачення ним
положень законодавства, які регулюють діяльність підприємства, є правильним, і що підприємство дотрималось усіх нормативних положень, а всі

передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані.
Зменшення корисності основних засобів

Керівництво підприємства регулярно виконує процедури для визначення наявності ознак зменшення корисності та перевірки на предмет можливості
відшкодування балансової вартості основних засобів, які вважаються єдиним підрозділом, що генерує грошові потоки. Визначення зменшення

корисності основних засобів передбачає застосування оцінок, які включають, зокрема, встановлення причини, часу та суми зменшення корисності.
Зменшення корисності ґрунтується на великій кількості факторів, як-то: зміна поточного конкурентного середовища, збільшення вартості капіталу,
зміни у майбутній доступності фінансування, припинення певного виду діяльності, поточна вартість відшкодування та інші зміни в обставинах, які

свідчать про зменшення корисності. Методи, що використовуються для визначення вартості використання, включають методи дисконтування
грошових потоків, застосування яких вимагає від Підприємства здійснити оцінку майбутніх грошових потоків від групи активів, що генерують грошові

потоки, а також обрати прийнятну ставку дисконтування для визначення теперішньої вартості таких грошових потоків. Такі оцінки, включаючи
застосовувані методи, можуть мати суттєвий вплив на відшкодовувану вартість та, зрештою, на суму зменшення корисності основних засобів. 

Станом на 1 січня 2016р. та 31 грудня 2014р. керівництво підприємства не виявило жодних ознак зменшення корисності балансової вартості основних
засобів.

Строки корисного використання основних засобів
Підприємство оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів щонайменше на кінець кожного фінансового року. Якщо очікування
відрізняються від попередніх оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках відповідно до МСБО (IAS) 8 "Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки". Такі оцінки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та суму амортизації, визнану у звіті про прибутки

та збитки. 
За рік, що закінчився 31 грудня 2015р., не відбулось змін строків корисного використання об’єктів основних засобів.

Зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості
Підприємство оцінює ймовірність погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості на підставі аналізу конкретної й загальної заборгованості.
При цьому в розрахунок беруться такі фактори, як результати аналізу торгової та іншої дебіторської заборгованості за строками погашення, а також

фінансовий стан і дані про погашення заборгованості цими клієнтами в минулому. Якщо фактична сума погашення буде меншою за суму, визначену
керівництвом, підприємство повинно буде відобразити додаткові витрати за безнадійною заборгованістю. 

На кінець року, що закінчився 31 грудня 2015р., за дебіторською заборгованістю нарахований резерв у сумі 49 тис.грн.

6. Рекласифікації у фінансової звітності за звітний рік у порівнянні з фінансовою звітністю попереднього року та виправлення помилок



Рекласифікації порівняльних сум не було.
Виправлення помилок минулих періодів протягом 2015 року не було.

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності (тис.грн.)
2015 2014

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2427
4500

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2014 рік склала 5563 тис.грн, за 2015 рік — 3450 тис.грн.: а саме:
собівартість готової продукції 2442 тис.грн.;
постійні нерозподілені витрати 1008 тис.грн.

Інші операційні доходи
2015 2014

Операційна оренда активів 4108 4016
Операційна курсова різниця 18 29

Реалізація інших оборотних активів 670 1484
Штрафи, пені, неустойки 10 -

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 332 76
Інші 1339 1328

Всього 6477 933
Адміністративні витрати за 2014 рік склали 4381 тис.грн., за 2015 рік — 4961 тис.грн., а саме:

на оплату праці - 1562 тис.грн.;
на соціальне страхування - 791 тис.грн.;

амортизаційні відрахування - 435 тис.грн.;
інші витрати - 2173 тис.грн. 

Витрати на збут за 2014 рік склали 132 тис.грн., за 2015 рік — 515 тис.грн., а саме: 
- розрахунки з вітчизняними постачальниками 515 тис.грн.

Інші операційні витрати 2015 2014
Операційна оренда активів 203 989
Операційна курсова різниця 45 17

Реалізація інших оборотних активів 83 689
Штрафи, пені, неустойки 1 -

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 702 290
Інші 734 309

Всього 1768 2294
Інші доходи 2015 2014

Інші 52 638
Фінансові витрати за 2014 рік склали 3 тис.грн. (банківські відсотки), за 2015р. - відсутні.

Інші витрати 2015 2014
Списання необоротних активів 5 36

Інші - 5
Всього 5 41

Прибуток на акцію від триваючої діяльності та діяльності, що припиняється відсутній.

Необоротні активи
Необоротні активи товариства на 31.12.2015р. складають 11869 тис.грн., а саме:

основні засоби - 9212 тис.грн.;
нематеріальні активи — 1 тис.грн.;

інвестиційна нерухомість — 2647 тис.грн.;
відстрочені податкові активи — 9 тис.грн.

Підприємство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг,
або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного

року. Первісно Підприємство оцінює основні засобі за собівартістю. Подальші витрати. Підприємство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних
засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони

понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
Інвентаризація, згідно з діючим законодавством, проводиться кожен рік. Ремонт, модернізація та переоцінка відображаються в обліку відповідно до

вимог МСБО 16. 
Методом амортизації основних засобів підприємством обрано прямолінійний метод, що відповідає обраній обліковій політиці підприємства.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається
раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Нематеріальні активи (інші) станом на 31.12.2015р. складають:
- первісна вартість — 28 тис.грн.;

- накопичена амортизація — 27 тис.грн.;
- залишкова вартість — 1 тис.грн.

Основні засоби за залишковою вартістю по групам наведені нижче, тис.грн:
групи

будинки, споруди та передавальні пристрої
машини та обладнання

транспортні засоби
інструменти, прилади та інвентар

Всього 31.12.14 7913 1833 177 - 9923
Надійшло за рік 15 15

амортизація 434 225 22 13 694
вибуло 9 23 32

31.12.15 7470 1585 155 2 9212



Основних засобів щодо яких передбачені обмеження права власності відсутні. Основних засобів оформлених у заставу немає. 

Інвестиційна нерухомість за залишковою вартістю станом на 31.12.2015р. складає 2647 тис.грн.

Первісна вартість станом на 31.12.14р.
Знос на 31.12.2014р.

Нараховано амортизації за 2015 р.
Первісна вартість станом на 31.12.15р.

Знос на 31.12.2015р. 3278 475 156 3278 631

Оборотні активи
Оборотні активи товариства на 31.12.2015р. складають 3329 тис.грн., а саме:

запаси — 2419 тис.грн.;
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги — 704 тис.грн.;
дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами — 76 тис.грн.;

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (у т.ч. з податку на прибуток) — 1 тис.грн.;
інша поточна дебіторська заборгованість — 2 тис.грн.;

інші оборотні активи — 127 тис.грн.

Запаси
У статті «Запаси» відображена балансова вартість запасів станом на 31.12.2015 року в сумі 2419 тис.грн. Запаси визнаються, оцінюваються згідно з

вимогами МСБЗ (IAS) 2 «Запаси». Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнається їх найменування. Відповідно до МСБ0№2 запаси
класифікуються на види.

Згідно п.9 МСБЗ (IAS) 2 «Запаси» оцінюються по меншій з таких двох величин: собівартість або чиста вартість реалізації. Товариством забезпечено
незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду. Дооцінка та уцінка залишків товарно-матеріальних цінностей у

Товаристві протягом 2015 року не проводилась. 

Групи 31.12.15 31.12.14
Сировина і матеріали 93 91

Паливо 6 94
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 124 131

Будівельні матеріали 10 1
Запасні частини 43 48

Малоцінні та швидкозношувані предмети 63 58
Тара і тарні матеріали 3 3

Незавершене виробництво 1139 1030
Готова продукція 919 772

Товари 19 19
Всього : 2419 2247

Запасів, переданих у переробку, оформлених у заставу та переданих на комісію немає.

Сума запасів, визнаних як витрати протягом періоду:
Групи 31.12.15

Сировина і матеріали 768
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 203

Паливо 308
Будівельні матеріали 40

Запасні частини 23
Інші матеріали 28

Всього 1370

Сума списання вартості запасів, визнана як витрати (собівартість, операційні витрати та ін.) (п. 36 МСБО 2 «Запаси»):
- собівартість — 912 тис.грн.;

- адміністративні витрати – 406 тис.грн.;
- загальновиробничі витрати – 52 тис.грн.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість обліковується згідно з МСБО №39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Дебіторська заборгованість, визнається
як фінансові активи (за виключенням дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за
розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюються за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на
проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою собівартістю, з застосуванням методу
ефективного відсотка. Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на

суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на 31.12.2015р. складає 704 тис.грн., у т.ч. за строками непогашення: до 12
місяців — 601 тис.грн., від 12 до 18 місяців — 49 тис.грн.

За дебіторською заборгованістю за продукцію, товари, роботи, послуги, що є сумнівною станом на 31.12.2015р. нарахований резерв за методом
платоспроможності окремих дебіторів у сумі 28 тис.грн.

Середньорічна оборотність товарної дебіторської заборгованості – показує скільки разів на рік обернулися кошти, вкладені у розрахунки.
Показник оборотності дебіторської заборгованості = Виручка / Середньорічна сума дебіторської заборгованості

Середньорічний обсяг дебіторської заборгованості = (Дебіторська заборгованість на початок року + Дебіторська заборгованість на кінець року) / 2 
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (2015р.) =1948/((683+704)/2)= 2,81.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (2014р.)=1547/((521+683)/2)= 2,57.

Спостерігається позитивна динаміка, у 2015 році оборотність товарної дебіторської заборгованості вище, ніж у 2014 році. Показники оборотності
дебіторської заборгованості корисно порівнювати з оборотністю кредиторської заборгованості. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами - 76 тис.грн. 



За дебіторською заборгованістю за розрахунками за виданими авансами, що є сумнівною станом на 31.12.2015р. нарахований резерв за методом
платоспроможності окремих дебіторів у сумі 21 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 1 тис.грн., у т.ч. з податку на прибуток.

Інша поточна дебіторська заборгованість — 2 тис.грн. 

Резерв знецінення щодо дебіторської заборгованості визначається на підставі платоспроможності окремих дебіторів, станом на 31.12.2015р.
нарахований на загальну суму 49 тис.грн., станом на 31.12.14р. - 60 тис.грн.

Протягом звітного періоду списання безнадійної заборгованості не було. За рахунок резерву протягом звітного періоду списано сумнівних боргів на
суму 32 тис.грн. Нараховано резерву протягом року 21 тис.грн.

Грошові кошти в національній валюті
Станом на 31.12.2015 грошові кошти та їх еквіваленти (позитивний залишок) відсутні.

Залишок коштів на кінець року - “мінус” 26 тис.грн. - овердрафт ПАТ КБ “ПриватБанк” - короткостроковий вид фінансування, що відображений у
Балансі у рядку 1600 “Короткострокові кредити банку”.

Інші оборотні активи (сальдо субрахунку "Податкові зобов'язання" ) складають 127 тис.грн.

Власний капітал
Статутний капітал становить 1 081 877 гривень 00 копійок. Статутний капітал Товариства поділено на 1 081 877 штук простих іменних акцій

номінальною вартістю 1,00 грн. Форма існування — бездокументарна.Статуний капітал сплачений повністю.
Узгодження кількості акцій в обігу на початок та на кінець 2015р. - 1 081 877 штук.

Частки в суб'єкті господарювання, утримувані суб'єктом господарювання чи його дочірніми або асоційованими підприємствами (п. 34 МСБО 32
«Фінансові інструменти: подання», п. 17 МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони») відсутні.

Акції, зарезервовані для випуску на умовах опціонів і контрактів з продажу, включаючи умови та суми відсутні.
Статутний капітал в 2015 році не змінювався і склав 1082 тис.грн.

Нерозподілений прибуток на кінець 2015р. склав 10884 тис.грн, тобто нерозподілений прибуток зменшився у порівнянні з 2014р. на 1760 тис.грн. (за
рахунок збитку поточного року).

Резервний капітал станом на 31.12.2014р. та станом на 31.12.2015р. склав 32 тис.грн.
Таким чином власний капітал товариства на кінець 2015 року склав 11998 тис.грн., що менше на 1760 тис.грн. у порівнянні з 2014 роком.

Довгострокові зобов’язання і забезпечення відсутні

Поточні зобов'язання і забезпечення станом на 31.12.15р. складають 3200 тис.грн., у т.ч.:
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги — 191 тис.грн.;

короткострокові кредии банків — 26 тис.грн. (овердрафт ПАТ КБ “ПриватБанк” - короткостроковий вид фінансування);
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом — 296 тис.грн.;

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування — 309 тис.грн.;
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці — 548 тис.грн.;

поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами — 1785 тис.грн.;
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасників — 3 тис.грн.;

поточні забезпечення (забезпечення на виплату відпусток) — 20 тис.грн.;
інші поточні зобов'язання — 22 тис.грн. (податковий кредит — 22 тис.грн., інші — 10 тис.грн).

Заборгованість перед пов'язаними особами, а саме перед ТОВ "НВФ "СПЕЦОБЛАДНАННЯ" станом на 31.12.2015р. складає 41 тис.грн.

Поточні забезпечення (забезпечення на виплату відпусток) станом на 31.12.14р. складали 22 тис.грн., станом на 31.12.15р. - 20 тис.грн. Протягом
звітного року використано 22 тис.грн. забезпечень, нараховано — 20 тис.грн.

Резерви коштiв на додаткове пенсiйне забезпечення, на реструктуризацiю, виконання зобов'язань при припиненнi дiяльностi - не створюються.

Середньорічна оборотність товарної кредиторської заборгованості – показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого
підприємству. 

Показник оборотності кредиторської заборгованості = Чиста виручка від реалізації продукції/ Середньорічна сума кредиторської заборгованості ; 
Середньорічна сума кредиторської заборгованості = (Кредиторська заборгованість на початок року + Кредиторська заборгованість на кінець року) /

2 
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (2015р.) = 2427 / ((114+191)/2) = 2427/152,5=15,9
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (2014р.) = 4500 / ((270+114)/2) = 4500/192=23,4

Оборотність товарної кредиторської заборгованості значно вище за оборотність товарної дебіторської заборгованості, тобто підприємство має високу
швидкість оплати заборгованості за рахунок власних оборотних коштів.

Визнаний дохід від списання товарної кредиторської заборгованості у звітному році, у т.ч. перед пов’язаними сторонами (МСФЗ 7 «Фінансові
інструменти: розкриття інформації») відсутній.

Коригування нерозподіленого прибутку (МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації») протягом 2015 року не відбувалось.

Звiт про рух грошових коштiв
Звiт грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким

розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi
вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi. 

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить "мінус” 515 тис. грн. 
Інші надходження (рядок 3095) — 810 тис.грн., а саме:

гривні, зараховані від продажу іноземної валюти – 761 тис.грн.;
повернення лікарняних фондом соціального страхування – 38 тис.грн.;

розрахунки з іншими кредиторами – 11 тис.грн.
Інші витрачання (рядок 3190) — 1336 тис.грн., а саме:

витрати на відрядження – 22 тис.грн.;
розрахунки з іншими кредиторами (аліменти, профвнески та інше) – 60 тис.грн.;

розрахунки з іншими дебіторами – 1254 тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд інвестиційної дiяльностi за звiтний перiод становить 456 тис.грн. (надходження - різниця між отриманими коштами від

продажу необоротних активів та придбанням необоротних активів). 



Чистий рух грошових коштiв вiд фінансової дiяльностi за звiтний перiод відсутній.
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний перiод є витрачання грошових коштiв в сумi (-) 59 тис. грн. 

Залишок коштів на початок року 60 тис.грн.
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів — “мінус” 27 тис.грн.

Залишок коштів на кінець року - “мінус” 26 тис.грн. - овердрафт ПАТ КБ “ПриватБанк” - короткостроковий вид фінансування.

Звiт про власний капітал
Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. В міжнародних стандартах не подано

визначення власного капіталу. Еквівалентом терміну «власний капітал» є термін «чисті активи». Якщо в українському законодавстві власний капітал
регулюється П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал» та Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року із змінами та доповненнями,

то в міжнародних стандартах практика обліку власного капіталу широко варіюється. В переліку міжнародних стандартів відсутній стандарт, що
регламентує порядок обліку власного капіталу. Хоча в міжнародних стандартах можна знайти: визначення власного капіталу (Концептуальні основи),

вимоги до розкриття інформації у звітності (МСФЗ № 1), правило класифікації фінансових інструментів, які мають характеристики як капіталу, так і
характеристики зобов’язань (МСФЗ № 39), і деякі рекомендації щодо відображення дивідендів (МСФЗ 10), власних викуплених акцій (Інтерпретація
№ 16) та витрат, пов'язаних з випуском акцій (Інтерпретація № 17). У національних та міжнародних стандартах обліку власний капітал зазначається

як однин з основних елементів фінансової звітності. Величина та структура власного капіталу мають принципове значення для управлінського
персоналу та користувачів фінансової звітності. Інформація про зміни у власному капіталі за міжнародними стандартами розкривається в спеціальній
формі звітності – звіті про зміни у власному капіталі, а за національними – у звіті про власний капітал. Звiт про власний капітал Товариства за звiтний

перiод складено за вимогами МСБО, згiдно з яким розкривається iнформацiя про зміни у власному капіталу. 
Зміни відбулися за рахунок отриманого збитку в 2015 році в сумі 1760 тис.грн. Власний капітал за рік зменшився на 1760 тис.грн. Сальдо на 31.12.2015

року – 11998 тис.грн.

8. Розкриття іншої інформації
8.1 Цілі, політика та процеси в області управління капіталом

Здатність капіталу генерувати грошові потоки та створювати нову вартість обумовлюють необхідність науково обґрунтованого системного управління
ним на всіх стадіях кругообігу з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, які орієнтовані на економічне

зростання. Управління капіталом розглядають як систему принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з оптимальним
його формуванням з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у різних видах господарської діяльності

підприємства.
Управління капіталом – основне завдання фінансового менеджменту, оскільки обсяг, структура та вартість капіталу суттєво впливають на основні

показники фінансово-господарської діяльності даного підприємства та в цілому на ефективність його діяльності.
Управління капіталом підприємства, як і весь процес управління, містить стратегію і тактику управління. Стратегія - це загальний напрямок і спосіб

використання засобів для досягнення поставленої мети. Встановлюючи визначені правила й обмеження, стратегія дає змогу сконцентрувати зусилля
на тих варіантах рішень, що не суперечать обраному напрямку управлінської діяльності. Тактика управління — це конкретні методи і прийоми

досягнення поставленої мети у визначеній ситуації й у визначений момент часу. Завдання тактики управління — вибір найоптимальнішого рішення і
способів його втілення в ситуації, яка склалася. Від рівня розвитку та вдосконалення системи управління капіталом значною мірою залежить

ефективність господарської діяльності.
Управління капіталом підприємства тісно пов’язане із прийняттям управлінських рішень, оскільки його величина та динаміка є важливими критеріями

для встановлення їх оптимальності. 
Отже, налагоджена система принципів і методів управління капіталом передбачає:

розроблення загальної стратегії управління капіталом;
чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у майбутньому періоді; 

удосконалення методики визначення й аналізу ефективності використання власного, позикового та залученого капіталу; 
пошук шляхів оптимізації процесу управління капіталом, а також їх аналізу і впровадження; 

розроблення методики оперативного управління високоліквідними обіговими активами; 
орієнтацію на використання внутрішніх важелів впливу на процес управління капіталом та оптимізацію структури капіталу.

Оптимізація структури капіталу є одним з найбільш важливих і складних завдань, які вирішуються у процесі стратегічної оцінки фінансування
підприємства в сучасних умовах. Процес оптимізації структури капіталу вимагає певної логічної послідовності, зокрема: проведення аналізу складу і
структури капіталу підприємства за ряд періодів. При цьому аналізуються такі параметри, як коефіцієнти фінансової незалежності, заборгованості,
співвідношення між короткостроковими та довгостроковими зобов’язаннями, показники оборотності та дохідності активів і власного капіталу. Надалі

вивчаються ключові чинники, що визначають структуру капіталу, а саме: галузеві особливості фінансово-господарської діяльності підприємства,
рівень поточної діяльності, податкове навантаження на підприємство, стадії життєвого циклу підприємства, що особливо актуальним є для

сільськогосподарських підприємств.
Отже, управління капіталом підприємства – це система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з оптимальним його
формуванням з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у різних видах господарської діяльності підприємства.
Під час розроблення фінансової політики підприємства обирається така структура капіталу, при якій забезпечується найефективніша пропорційність

між коефіцієнтами дохідності та фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.
Політика управлінського персоналу передбачає підтримку стабільного рівня капіталу для забезпечення довіри з боку інвесторів, кредиторів та інших
учасників ринку, а також для забезпечення сталого розвитку господарської діяльності в майбутньому. Управлінський персонал контролює доходність

капіталу, яку підприємство визначає як відношення прибутку від операцій до суми власного капіталу. 

8.2 Розкриття операцій з пов'язаними сторонами
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна сторона має можливiсть контролювати

iншу або може мати значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. Пов’язаними особами для Товариства є: 
акціонери емiтента;

особи, частка яких становить понад 10% у статутному капiталi Товариства;
посадовi особи Товариства та члени їхнiх сiмей; 

особи, що дiють вiд iменi Товариства за вiдповiдним дорученням, або особи, вiд iменi яких дiє Товариство; 
особи, якi вiдповiдно до законодавства України контролюють дiяльнiсть Товариства; 

юридичнi особи, що контролюються Товариством або разом з нею перебувають пiд контролем третьої особи.
Пов'язані сторони — юридична особа — власник істотної участі:

Найменування юридичної особи
Характер відношень між зв’язаними сторонами

Види здійснених операцій між зв’язаними сторонами
протягом 2015 року

Обсяг таких операцій в загальному обсязі
Застосовані методи оцінки активів та зобов’язань в операціях зі зв’язаними сторонами

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



Акціонер (56.7025 %)
-Надання послуг з оренди приміщення

- Отримання маркетингових послуг з пошуку покупців 9 тис. грн. 556 тис.грн
Балансова вартість

Розкриття інформації щодо компенсації провідному управлінському персоналу 
Ключовий управлінський персонал підприємства включає членів правління та Наглядової ради підприємства. 

У 2015 році витрати підприємства на винагороду ключовому управлінському персоналу склали короткострокові виплати у сумі 354 тис. грн. Станом на
31 грудня 2015р. підприємство не має простроченої заборгованості за виплатами ключовому управлінському персоналу.

Компенсацiї, бонуси та iншi додатковi виплати керiвництву Товариства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.

8.3 Персонал та оплата праці
Середньооблікова чисельність персоналу за звітний рік — 144 особи;

Середня чисельність позаштатних працівників — 18 осіб;
Середня чисельність працівників, що працюють за сумісництвом — 9 осіб;

Чисельність працівників, які працють на умовах неповного робочого часу — 92 особи.
Фонд оплати праці у 2015р. - 3062 тис.грн.

Фонд оплати працi зменшився на 44 тис.грн.в порівнянні з 2014р. Кадровою програмою Підприємства, що спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента є підвищення розряду 2х слюсарів механо-складальних робіт, навчання з охорони праці 56

робітників та в учбових комбінатах 6 робітників. 
Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності — 53 (38,54%).

8.4 Умовні активи, зобов'язання та невизнані контрактні зобов'язання
Умовні активи та зобов’язання, не визнані у фінансовій звітності відсутні.

Контрактні зобов'язання, видані гарантії, поручительства відсутні.
Страхування та судові процеси відсутні.

8.5 Ризики
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності

Товариства. 
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську та кредиторську

заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:
ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового

ризику; 
ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних
несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення

зобов'язань; 
кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань контрагентами (дебіторами). 

Ринковий ризик 
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризик того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається

валютному ризику, тому що здійснює валютні операції, однак не має валютних залишків. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового
інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або

факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов’язань немає, окрім кототкострокового банківського овердрафту на
суму 26 тис.грн станом на 31.12.2015р. Підприємство суттєво не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має банківських кредитів

та депозитів. 
Ризик втрати ліквідності 

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників
ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної

ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні
потоки грошових коштів від операційної діяльності. 

Взагалі, ліквідність підприємства станом на 31.12.15р. є достатньою: так, коефіцієнт ліквідності (відношення оборотних активів до поточних
зобов’язань — норматив > 0,7-0,9) станом на 31.12.2014р. становить – 1.47, а станом на 31.12.2015р. – 1.04. Коефіцієнти абсолютної ліквідності

(відношення короткострокових фінансових вкладень, грошових коштів та їхніх еквівалентів до поточних зобов’язань - норматив > 0,2-0,3) станом на
31.12.2014р. становить – 0,03, а станом на 31.12.2015р – 0. Ці коефіцієнти наведені як кількісна інформація, яка дозволяє користувачам фінансової

звітності оцінити масштаб цього ризику. 
Кредитний ризик 

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час
погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою
аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.
Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення,

створюються резерви під знецінення за необхідності. 

8.6 Подiї пiсля звiтного перiоду
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та

зобов’язань Товариства вiдсутнi.

Підписано та затверджено до випуску від імені ПАТ “ЕТ” “22” лютого 2016 р.
Голова правління/С.В. Мурзак/

Головний бухгалтер /А.О. Раєвський/
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