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

Березовський Михайло
Михайлович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

15.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Електронмаш"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00227399

4. Місцезнаходження

58018, Чернівецька обл., Першотравневий р-н, м. Чернiвцi, вул. Головна, 265А

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Електронна поштова адреса

(03722)40633, (03722)40637
el_mash@bigmir.net

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

15.04.2016
(дата)

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" 73

15.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.elmash.cv.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

15.04.2016
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

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

X
X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

X

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди

X
X
X
X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента

X
X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

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

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

X

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

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

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

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за
якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

30. Річна фінансова звітність

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі
об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Iнформацiя про органи управлiння емiтента - акцiонернi товариства не
заповнюють згiдно iз "Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв ".
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - у товариствi вiдсутня
посада корпоративного секретаря.
Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється товариством, в
зв'язку з тим, що в статутному фондi ПАТ "Електронмаш" не має державної
частки, товариство не займає монопольне (домiнуюче) становище на ринку
України та не є стратегiчним пiдприємством.
Засновником ПАТ "Електронмаш" є держава в особi Регiонального
вiддiлення Фонду державного майна України по Чернiвецькiй областi.
Станом на 31.12.2015р. держава акцiями товариства не володiє.
Посадовi особи та акцiонери, що володiють 10% та бiльше акцiй
товариства, керуючись ст.32 Конституцiї України, не надали згоди на
розкриття iнформацiї щодо їх паспортних даних.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 31.12.1998р. № 163/25/1/98
втратило чиннiсть в зв'язку з переведенням цiнних паперiв в
бездокументарну форму iснування. Акцiї в лiстингу не знаходяться, на
зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не продавались. З 02.11.2011р. акцiї iменнi
простi ПАТ "Електронмаш" включенi до бiржового списку Української
Фондової Бiржi за категорiєю позалiстиноговi цiннi папери. Змiн до розмiру
статутного фонду, кiлькiсть акцiй, їх номiнальної вартостi та категорiї не
було.

Сертифiкати акцiй товариства в зв'язку з прийняттям рiшення про
дематерiалiзацiю цiнних паперiв визнанi такими, що втратили чиннiсть i
знищенi.
Процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, похiднi цiннi
папери та iншi цiннi папери товариством в 2015 роцi не випускались.
Черговi та позачерговi загальнi збори акцiонерiв на протязi 2015 року не
проводились, в зв’язку з вiдсутнiстю коштiв та пропозицiй щодо їх
проведення. Вiдповiдно до ст. 32 Закону України „Про акцiонернi
товариства” загальнi збори проводяться за рахунок коштiв акцiонерного
товариства.
Рiшення про викуп власних акцiй протягом 2015 року не приймалось.
Викуп товариством акцiй не здiйснювався.
Загальнi збори акцiонерiв 07.06.2011р. прийняли рiшення не створювати
Ревiзiйну комiсiю та не обирати Ревiзора, рiчна фiнансова звiтнiсть
товариства "Електронмаш" пiдлягає обов'язковiй перевiрцi незалежним
аудитором.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї
- емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї,
газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається
видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть
або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємства, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом
передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - iнформацiю не
заповнюють акцiонернi товариства.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Електронмаш"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації

ААВ №207346
06.10.2011

4. Територія (область)

Чернівецька

5. Статутний капітал (грн)

2685485

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

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

0
25

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
22.29 Виробництво iнших виробiв з пластмаси

25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння емiтента - акцiонернi товариства не заповнюють згiдно iз
"Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок

ПАТ "Дiамантбанк"
320854
2600035508837

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

6) поточний рахунок

ПАТ "Дiамантбанк"
320854
2600035508837

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

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Платна
автостоянка

5684

05.12.2005

Департамент економiки Виконавчого
комiтету Чернiвецької мiської ради

31.12.2015

Департамент економiки Виконавчого
комiтету Чернiвецької мiської ради

31.12.2015

Опис
Платна
автостоянка
Опис

Дозвiл на розмiщення об'єкта торгiвлi та сфери послуг - платна автостоянка - видано
товариству безтроково.

5746

12.12.2005

Дозвiл на розмiщення об'єкта торгiвлi та сфери послуг - платна автостоянка - видано
товариству безтроково.

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

Регiонального вiддiлення
Фонду державного майна
України по Чернiвецькiй
областi

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

21432643

58000 м. Чернiвцi
вул.Л.Кобилицi, 19А

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Усього

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

не має

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
0.000000000000
0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. 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

Березовський Михайло Михайолвич

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

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**
19

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

Чернiвецька обласна державна адмiнiстрацiя

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

09.07.2001 до переобрання
9) Опис

Посадова особа, круючись ст.32 Конституцiї України, не надала згоди на розкриття iнформацiї
шодо її паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiн у звiтньому перiодi не має. Повноваження та обов'язки голови правлiння визначенi
Статутом товариства, Положенням про Правлiння ПАТ "Електронмаш" та чинним
законодавством. Винагород в 2015 роцi не отримував.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

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

Якубець Петро Петрович

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

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**
11

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

д/в

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.06.2011 до переобрання
9) Опис

Посадова особа, круючись ст.32 Конституцiї України, не надала згоди на розкриття iнформацiї
шодо її паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано рiшенням Наглядової ради №6 вiд 07.06.2011р. Змiн у звiтньому перiодi не має.
Повноваження та обов'язки члена правлiння визначенi Положенням про Правлiння ПАТ
"Електронмаш" та чинним законодавством. Винагород в 2015 роцi не отримував.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння - головний бухгалтер

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

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

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**
20

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

ДВКП "ТараАвтоМашСервiс" ВАТ "Електронмаш"

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

10.07.2001 до переобрання
9) Опис

Посадова особа, круючись ст.32 Конституцiї України, не надала згоди на розкриття iнформацiї
шодо її паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiн у звiтньому перiодi не має. Повноваження та обов'язки члена правлiння визначенi
Положенням про Правлiння ПАТ "Електронмаш" та чинним законодавством. Винагород в 2015
роцi не отримувала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

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

Подольський Анатолiй Павлович

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

4) рік народження**

1951

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**
23

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

НВП "Акватон"

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

20.10.1998 до переобрання

9) Опис

Посадова особа, круючись ст.32 Конституцiї України, не надала згоди на розкриття iнформацiї
шодо її паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiн у звiтньому перiодi не має. Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради визначенi
Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду товариства ПАТ "Електронмаш" та
чинним законодавством. Винагород в 2015 роцi не отримував.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

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

Клабановська Ольга Iванiвна

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

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**
0

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

д/в

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.06.2011 до переобрання
9) Опис

Посадова особа, круючись ст.32 Конституцiї України, не надала згоди на розкриття iнформацiї
шодо її паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.06.2011р. Змiн у звiтньому перiодi не має.
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Положенням про Наглядову раду
товариства ПАТ "Електронмаш" та чинним законодавством. Винагород в 2015 роцi не
отримувала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

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

Фесiв Марiя Михайлiвна

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

4) рік народження**

1978

5) освіта**
вища

6) стаж роботи (років)**
0

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

д/в

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.06.2011 до переобрання
9) Опис

Посадова особа, круючись ст.32 Конституцiї України, не надала згоди на розкриття iнформацiї
шодо її паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.06.2011р. Змiн у звiтньому перiодi не має.
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Положенням про Наглядову раду
товариства ПАТ "Електронмаш" та чинним законодавством. Винагород в 2015 роцi не
отримувала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової 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
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

Березовський Михайло
Михайолвич

3

4

5

6

7

8

9

д/в д/в д/в

0

0.00000000000

0

0

0

0

Якубець Петро Петрович

д/в д/в д/в

0

0.00000000000

0

0

0

0

Заграновська Свiтлана
Йосипiвна

д/в д/в д/в

2000

0.02000000000

2000

0

0

0

Подольський Анатолiй
Павлович

д/в д/в д/в

500

0.01000000000

500

0

0

0

Клабановська Ольга
Iванiвна

д/в д/в д/в

0

0.00000000000

0

0

0

0

Фесiв Марiя Михайлiвна

д/в д/в д/в

0

0.00000000000

0

0

0

0

2500

0.02000000000

2500

0

0

0

Голова
правлiння

Член
правлiння

Член
правлiння головний
бухгалтер
Голова
наглядової
ради

Член
наглядової
ради
Член
наглядової
ради

Усього

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

Кількість за видами акцій

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*
Фiзична особа
Фiзична особа
Фiзична особа
Фiзична особа

Місцезнаходження

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

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

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

Код за ЄДРПОУ

д/в д/в д/в
д/в д/в д/в
д/в д/в д/в
д/в д/в д/в

Усього

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

Кількість за видами акцій

1153456

10.7379

1153456

0

0

0

1933617

18.0006

1933617

0

0

0

1503978

14.0010

1503978

0

0

0

2516605

23.4278

2516605

0

0

0

7107656

66.1673

7107656

0

0

0

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

-

-

Дата проведення

-

Кворум зборів**

0
Загальнi збори акцiонерiв в 2015 роцi не продились.

Опис

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.
Сума виплачених
дивідендів, грн.

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів
Опис

За пiдсумками 2014 року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось, вiдповiдно
нарахування не здiйснювалось. Затвердження результатiв дiяльностостi товариства за 2015 рiк та
порядок розподiлу прибутку, на момент подання звiту загальними зборами акцiонерiв не
проводилось, в зв'язку з цим дивiденди товариством не нараховувались i не виплачувались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ТзОВ "Захiдний реєстр"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Товариство з обмеженою відповідальністю

23248056
76018 Україна Івано-Франківська д/в м. Iвано-Франкiвськ вул.
Гетьмана Мазепи, 36, офiс 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ 399337
вид діяльності

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

ДКЦПФР

19.10.2010
03422527547

Факс

03422527547

Опис

Послуги надаються вiдповiдно до договору №44 вiд 14.10.2011р.

Вид діяльності

послуги зберiгача

Повне найменування юридичної особи або ТзОВ "Аудиторська фірм "ЮРЕК-АУДИТ"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою відповідальністю

22841651

Місцезнаходження

58018 Україна Чернівецька д/в м. Чернiвцi вул. Комарова,13/25

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Номер ліцензії або іншого документа на цей 000523
вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

30.11.1995
0372245278

Факс

0372245278

Опис

Послуги надаються вiдповiдно до договору №3 вiд 23.11.15р.

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ

Публічне акціонерне товариство

30370711

Місцезнаходження

04071, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 581322
вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс

Вид діяльності

19.09.2006
0443777943
0442791322
депозитарна дiяльнiсть

Опис

Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв №Е-6198/п вiд
01.06.2013р.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ

Приватне акціонерне товариство

14281095

Місцезнаходження

01034 Україна Київська д/в м. Київ пров. Рильський, 10

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 581214
вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс

Вид діяльності
Опис

26.04.2011
0442794158
0442785140
дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Дiї шодо допуску та перебування в бiржовому списку УФБ за
категорiєю позалiстингових цiнних паперiв - акцiй емiтента.

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
паперу

1

2

3

4

5

6

21/25/1/11

Чернiвецьке
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

UA4000139489

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

21.10.2011

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.250

10741940

2685485.000

100.000000000000

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн)

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 31.12.1998р. № 163/25/1/98 втратило чиннiсть в зв'язку з переведенням цiнних паперiв в
бездокументарну форму iснування. Акцiї в лiстингу не знаходяться, на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не продавались. З 02.11.2011р. акцiї
iменнi простi ПАТ "Електронмаш" включенi до бiржового списку Української Фондової Бiржi за категорiєю позалiстиноговi цiннi папери. Змiн
до розмiру статутного фонду, кiлькiсть акцiй , їх номiнальної вартостi та категорiї не було. Нацiональний депозитарiй України з 15.05.2012р.
змiнив код цiнних паперiв (ISIN) з UA2501041006 на UA4000139489.

XI. Опис бізнесу
Реорганiзацiя товариства впродовж 2015 року не проводилась.
Фiлiй та дочiрних пiдприємств товариство не має. Змiн в органiзацiйнi структурi не було.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 25 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи.
Фонд оплати працi - 760,95 тис.грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього
року: збiльшилась на 134,05 тис.грн. в зв'язку з збiльшення розмiру мiнiмальної заробiтної плати
та мiнiмального прожиткового мiнiмуму.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв: кадрова
програма ПАТ "Електронмаш" спрямована на органiзацiю пiдготовки та перепiдготовки кадрiв для
забезпечення росту квалiфiкацiї робiтникiв та службовцiв шляхом направлення їх на курси
пiдвищення професiйного рiвня, а також на спецiалiзованi семiнари.
Найменування об'єднання Чернiвецька Корпорацiя "Електроавтоматика"
Мiсцезнаходження об'єднання 58018, м. Чернiвцi, вул. Головна 265А
Опис Чернiвецька корпорацiя "Електроавтоматика" є об'єднанням двох юридичних осiб.
Тимчасово господарську дiяльнiсть не здiйснює.
Спiльну дiяльнiсть з iншими пiдприємствами не здiйснює.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства збоку третiх осiб не було.
Про облiкову полiтику пiдприємства.
1. Дозволено змiнювати облiкову полiтику, якщо:
– змiняться вимоги Мiнiстерства фiнансiв України;
– змiняться статутнi вимоги пiдприємства;
– новi (запропонованi й обґрунтованi фахiвцями пiдприємства) положення облiкової полiтики
забезпечують бiльш достовiрне вiдображення господарських операцiй.
2. При складаннi фiнансової звiтностi встановлено кордон iстотностi в розмiрi 50 грн.
3. Основним засобом визнано актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання
(експлуатацiї), установлений засiданням виробничої комiсiї, бiльше року (або операцiйного циклу,
якщо вiн бiльше року), а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 2 500 грн.
4. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiднесено активи, вiдмiннi вiд основних
засобiв (на пiдставi класифiкацiї, поданої в пунктi 5 П(С)БО 7 “Основнi засоби” i пунктi 4 цього
наказу), вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує 2 500 грн.
5. При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовано методи амортизацiї, строк корисного
використання та лiквiдацiйну вартiсть, установленi i затвердженi наказом по пiдприємству, за
результатами мiсяця в якому такий необоротний актив введений в експлуатацiю.
Амортизацiю основних засобiв (за вийнятком МНМА) здiйснено за методом зменшення
залишкової вартостi, встановивши при цьому норму амортизацiї за ставками в розрiзi груп
I група 1,25
II група 6,25
III група 3,75
Для основних засобiв I групи використовувати понижуючий коефiцiєнт 0,25, а для груп II та III
вiдповiдно 0,5.
6. Установлено такi методи нарахування амортизацiї для:

– iнших необоротних матерiальних активiв – прямолiнiйний метод;
– малоцiнних необоротних активiв – у розмiрi 100%-вої їх вартостi в першому мiсяцi використання
об’єкта.
7. Термiн корисного використання нематерiальних активiв встановлюється наказом по
пiдприємству, за результатами мiсяця в якому такий нематерiальний актив введений в
експлуатацiю.
8. Застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв.
9. Установлено такi методи оцiнки вибуття запасiв:
– при вiдпусканнi запасiв у виробництво – метод ФIФО;
– при вiдпусканнi запасiв у реалiзацiю – метод ФIФО
10. З метою недопущення розкрадань (недостач) малоцiнних i швидкозношуваних предметiв,
переданих в експлуатацiю i вилучених зi складу активiв, головним бухгалтером посилено
контроль за видачею таких МШП за мiсцями експлуатацiї шляхом забезпечення проставлення в
облiкових картках пiдписiв працiвникiв в отриманнi МШП, вiдмiток про перемiщення МШП мiж
структурними пiдроздiлами, а також складання актiв на їх списання у разi непридатностi до
експлуатацiї.
11. Щодо створення резервiв i забезпечень:
11.1. Створено резерв сумнiвних боргiв за дебiторською заборгованiстю за реалiзованi товари i
продукцiю iз застосуванням методу абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу
платоспроможностi окремих дебiторiв. Нарахування суми резерву здiйснювати в кiнцi звiтного
року.
11.2. Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення,
забезпечення гарантiйних зобов’язань, iнших витрат не провадиться.
12. В облiку доходiв: Дохiд, пов'язаний iз наданням послуг, визнається виходячи iз ступеня
завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Оцiнку ступеня завершеностi такої
операцiї проводиться шляхом визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на конкретну дату,
у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi.
13. В облiку витрат: При калькулюваннi виробничої собiвартостi продукцiї застосовуються
нормативний метод.
14. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання визначаються станом на 31
грудня звiтного року. У промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи та
зобов'язання вiдображаються в балансi в сумi зазначених активiв i зобов'язань, що визначенi на 31
грудня попереднього року, без їх обчислення на дату промiжної фiнансової звiтностi.
Про гармонiзацiю бухгалтерського та податкового облiку, у зв’язку з набуттям чинностi з 01 сiчня
2015 року змiн до Податкового кодексу України, внесеними законами №71-VIII вiд 28.12.2014 та
№72-VIII вiд 28.12.2014.
1. Для цiлей бухгалтерського облiку, використовуються нацiональнi стандарти бухгалтерського
облiку, що введенi в дiю згiдно з чинним законодавством.
2 Первiсну вартiсть основних засобiв збiльшують на суму витрат, що збiльшує очiкувану
економiчну вигоду вiд використання такого активу.
3 Витрати, що пiдтримують об’єкт основного засобу у робочому станi вiдносяться до витрат
перiоду, у якому такi витрати понесенi.
4. Нарахування амортизацiї здiйснюється з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв
корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.
5. У випадку придбання одного об’єкту основних засобiв, що складається з частин, якi мають
рiзний строк корисного використання (експлуатацiї), то кожну з цих частин визнавати в
бухгалтерському облiку як єдиний об’єкт основних засобiв.
Про органiзацiю бухгалтерського облiку.
1. Забезпечення бухгалтерського облiку на пiдприємствi доручено бухгалтерськiй службi на чолi з
головним бухгалтером.
2. Застосовано на пiдприємствi журнально-ордерну систему облiку.
3. Застосовано форми журналiв-ордерiв та iнших облiкових регiстрiв, розробленi фахiвцями
пiдприємства в минулому роцi й адаптованi бухгалтерiєю до нової системи облiку. Для повної та

реальної картини здiйснюваних господарських операцiй та їх результатiв дозволено головному
бухгалтеровi своїм розпорядженням затверджувати додаткову систему субрахункiв i регiстрiв
аналiтичного облiку.
4. Затверджено порядок ведення бухгалтерського облiку окремих господарських операцiй:
- придбання енергетичних ресурсiв та отримання комунальних послуг, якi в подальшому
розподiлятимуться мiж оренарями (субспоживчами) та товариством вiдображаються по наступних
субрахунках
29 Енергетичнi ресурси та отриманi комунальнi послуги
291 Електроенергiя
292 Телефони
293 Вода
294 Газ
295 Твердi побутовi вiдходи
- реалiзацiю (передачу) отриманих енергетичних ресурсiв та комунальних послуг, якi розподiленi
мiж оренарями (субспоживчами) та товариством вiдображаються по наступних субрахунках
70 Доходи вiд реалiзацiї
702 Дохiд вiд реалiзацiї товарiв
705 Дохiд вiд послуг електропостачання
706 Дохiд вiд оренди телефонiв
707 Дохiд вiд теплопостачання
708 Дохiд вiд послуг водопостачання
709 Дохiд вiд послуг по вивозу ТПВ
- розрахунки за отриманi енергетичнi ресурси та комунальнi послуги, якi отриманi оренарями
(субспоживчами) вiд товариством вiдображаються по наступних субрахунках
36 Розрахунки з покупцями та замовниками
361 Розрахунки з вiтчизняними покупцями
3611 Розрахунки за послуги по електроенергiї
3612 Розрахунки за послуги по орендi телефонiв
3613 Розрахунки за послуги по водопостачанню
3614 Розрахунки за теплопостачання
3615 Розрахунки по вивозу ТПВ
5. Бухгалтера проставляють на первинних документах, що вiдображаються в облiку, вiдмiтку про
їх обробку у виглядi кореспонденцiї рахункiв, дати, пiдпису.
6. Складаються щомiсяця журнали-ордери та iншi облiковi регiстри. Роздрукiвки з комп’ютерної
програми пiдписуються виконавцем i бухгалтером, який вiдповiдає за складання облiкового
документа.
7. Данi журналiв-ордерiв, iнших облiкових регiстрiв i довiдок головним бухгалтером вiдображено
в оборотному балансi товариства з застосуванням комп’ютерної програми „Фiнанси без проблем”,
що є пiдставою для складання Балансу товариства.
8. Фахiвцями вiддiлiв: маркетингу, збуту, постачання, виробничо-технiчного, ремонтномеханiчного – неухильно виконуються вимоги працiвникiв бухгалтерiї щодо дотримання порядку
оформлення первинних документiв i термiну подання їх до облiку. За порушення вимог
бухгалтерiв, несвоєчасне складання первинних документiв i недостовiрнiсть вiдображення в них
даних фахiвцi притягуються до дисциплiнарної вiдповiдальностi.
9.Органiзовано аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей за пiдроздiлами таким
чином:
- у бухгалтерiї - у кiлькiсно-сумарному вимiрюваннi;
- на складах, у цехах i на дiльницях - у кiлькiсному вимiрюваннi.
10. Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi
проводиться iнвентаризацiю активiв i зобов’язань вiдповiдно до Iнструкцiї з iнвентаризацiї
основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i
документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94 р. N69
(зi змiнами i доповненнями).

11. Для здiйснення iнвентаризацiї i прийняття рiшення за її результатами створено постiйно дiючу
iнвентаризацiйну комiсiю.
Про органiзацiю податкового облiку на пiдприємствi.
1. Вiдповiдно до вимог податкового законодавста.
1.1. Вiдповiдальнiсть за ведення податкового облiку, пiдготовку i своєчасне подання податкової
звiтностi покладено на головного бухгалтера.
1.2. Забезпечено ведення податкового облiку i подання податкової звiтностi до органiв ДФС у
встановленi ПКУ строки з використанням програми «M.E.Doc».
1.3. Установлено, що пiдставою для ведення податкового облiку доходiв i витрат за звiтний
податковий перiод є первиннi бухгалтерськi документи.
1.4. Пiдставою для ведення податкового облiку ПДВ є податковi накладнi, данi Єдиного реєстру
виданих та отриманих податкових накладних, розрахункiв коригувань показникiв до податково
накладної, данi яких використовуються для щомiсячного складання податкової звiтностi з ПДВ.
2. В облiку з податку на додану вартiсть.
2.1. Забезпечено ведення окремого облiку за операцiями, що обкладаються i не обкладаються
ПДВ; за експортними операцiями, що обкладаються податком за нульовою ставкою (ст. 194-197
ПК).
2.2. Суму податкового кредиту з ПДВ при здiйсненнi оподатковуваних i неоподатковуваних
операцiй розподiляються згiдно зi ст. 199 ПК.
2.3. Податковi накладнi та розрахунки коригування до податкових накладних незалежно вiд
зазначеної в них суми ПДВ пiдлягають реєстрацiї ЄРПН.
2.4. Зобов’язано вiдповiдальну особу перевiряти податкову накладну, розрахунок коригування,
отриманих вiд постачальника в ЄРПН. (надiславши запит до ДФС та отримавши вiдповiдь на
нього).
2.5. Призначено вiдповiдальною особою за виписування податкових накладних, ведення Єдиного
реєстру виданих та отриманих податкових накладних, формування даних для податкової звiтностi
з ПДВ головного бухгалтера.
2.6. Призначено вiдповiдальною особою за складання i подання до органу ДФС звiтностi з ПДВ, за
дотриманням встановлених строкiв подання головного бухгалтера.
3. В облiку з податку на доходи фiзичних осiб та збору по ЄСВ:
3.1. Вiдповiдальнiсть за правильне обчислення та перерахування ПДФО та ЄСВ, подання до
органу ДФС податкового розрахунку за формою № 1ДФ i звiтностi з Єдиного соцiального внеску
в установленi строки покладено на заступника головного бухгалтера Веремчук Н.П.
3.2. Проводиться обчислення, перерахунок ПДФО та податкових соцiальних пiльг працiвникам
пiдприємства згiдно зi ст. 168, 169 ПКУ.
Предметом дiяльностi ПАТ "Електронмаш" є :
- розробка, виробництво i реалiзацiя, в тому числi на експорт, продукцiї електронноприладобудiвного напрямку та запчастин до неї;
- розробка та виробництво науково-технiчної продукцiї;
- виробництво упаковки та товарiв масового попиту з промiжної сировини паперо-вого
виробництва;
- розробка, виробництво основних видiв металообробки, упаковки та полiграфiчних робiт.
Ринковi реформи 1991 року вiдчутно повпливали на специфiчнi товариства типу нашого. Останнє
виконання мiжнародних договорiв, пiдписаних ще в радянськi часи рiзного роду iнституцiями,
було проведено з КНР в 1998 роцi по постачанню ТОЗО на суму 297 тисяч гривень.
Вiдсутнiсть замовлень на обчислювальнi комплекси вплинула на невикористання потужностей, якi
призначенi для випуску засобiв обчислювальної технiки.
Для бiльш повного використання потужностей випуску товарiв народного споживання, товариство
не мало в своєму розпорядженнi достатньо власних обiгових коштiв.
Товариством "Електронмаш" придбавались офiсна технiка, обладння для котелень по обiгрiву

корпусiв. Реалiзацiя активiв продоводилась виключно того, яке морально та фiзично зношене, а
також ремонт i модернiзацiя, якого економiчно недоцiльна, в зв'язку з наявнiстю бiльш сучасного i
прогресивного.
Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, якi б мали значний вплив на
вартiсть активiв чи на винекнення боргових зобов'язань.
Правочини з власниками, членами наглядової ради, членами правлiння та афiлiйованими особами
в 2015 роцi не вiдбувались.
Товариство "Електронмаш" орендованих основних засобiв не має.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв на кiнець 2015 року склав 0,50.
Ступiнь використання основних засобiв не достатнiй i становить за 2014р. - 0,18; за 2015 р.- 0,23.
Всi основнi засоби товариства знаходться на територiї пiдприємства в м. Чернiвцi по вул. Головна
265А.
Товариством проводять роботи щодо вiдновлення експлуатацiйних мереж (водо- та
теплопостачання виробничих прмiщень) в зв'язку з їх тривалим експлуатацiйним перiодом.
Фiнансування таких робiт проводиться за рахунок власних коштiв товариства без залучення
кредитiв.
Нестабiльна цiнова та податкова полiтика - значний вплив. Вiдсутнiсть обiгових коштiв, якi
постiйно "вимиваються" збiльшення цiн на енерго носiї, збiльшення податкових наваножень
(внески до пенсiйного фонду на фонд оплати працi) - значний вплив. Вiдсутнiсть квалiфiкованих
працiвникiв (робiтникiв - слюсарiв, токарiв, електрикiв i т.д.) - значний впилив.
В 2015 роцi товариству штравнi санкцiї (штрафи, пенi та неустойки) чи компенсацiї за порушення
законодавства не нараховувались.
Фiнансування дiяльностi ПАТ "Електронмаш" є госпрозрахунок, а саме залежнiсть вiд доходiв, якi
товариство отримує вiд господарської дiяльностi. Дивлячись на танденцiю росту виручки вiд
реалiзацiї товарiв, робiт i послуг та зменшення збитковостi товариства з останнi три роки, можна
сказати впевнено обрана полiтика стабiлiзацiї правильна.
Всi договори i угоди, якi укладаюиться товариством, виконуються вчасно i вiдповiдно до умов
договору.
У порiвняннi з минулими роками збитковiсть товариства значно зменшується. У подальшому
товариств планує випуск нових видiв ппродукцiї, який забезпечить беззбитковий рiвень.
Товариство не здiйснює дослiджень та розробок.
ПАТ "Електронмаш" впродовж 2015 року судових позовiв не отримував та не подавав.
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" загальними зборами вiдкритого
акцiонерного товариства "Електронмаш" вiд 07 червня 2011 року статут та внутрiшнi положення
ПАТ "Електронмаш" приведено у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi
товариства".

Динамiка балансу, його структури, фiнансово-майнового стану товариства.

тис.грн.
Найменування показникiв
Станом на 01.01.2014р. 01.01.2015р. 01.01.2016р.
Структура активiв
11518
11599
11572
Необоротнi активи
9891
9573
9263
з них: - основнi засоби
4619
4560
4496
- нематерiальнi активи
- незавершенi капiтальнi вкладення
-iнвестицiйна нерухомiсть
5272
5013
4767
-вiдстроченi податковi активи
Оборотнi активи
1627
2026
2309
з них: - запаси i затрати
113
225
229
- грошовi кошти, розрахунки
1514
1801
2080
- iншi оборотнi активи
Витрати майбутнiх перiодiв
Структура пасивiв
11518
11599
11572
Власний капiтал
10373
11209
11223
з них: - статутний капiтал
2686
2686
2686
- iнший додатковий капiтал
9025
9025
9025
1338
502
488
- непокритий збиток
Довгостроковi зобов'язання
834
з них: - iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання
834
- iншi довгостроковi зобов'язання
Поточнi зобов'язання
185
264
223
з них: - кредиторська заборгованiсть за товари
(роботи, послуги)
37
38
41
- розрахунки з бюджетом
56
66
74
- розрахунки зi страхування
19
18
27
40
45
66
- розрахунки з оплати працi
- iншi поточнi зобов'язання
33
97
15
Аналiз фiнансових результатiв.
Показники
2013р.
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг)
2924
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,
робiт, послуг)
1499
Валовий прибуток- "+", збиток- "-"
+1425
Iншi операцiйнi доходи
Адмiнiстративнi витрати
1298
Витрати на збут
Iншi операцiйнi витрати
115
Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi:
прибуток (збиток)
+12
Iншi доходи
Iншi витрати
Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування:
прибуток (збиток)
+12
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi
Дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi
Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi:
прибуток (збиток)
+12
Чистий прибуток (збиток)
+12

тис.грн.
2014р.
2015р.
3422

4338

1867
+1555
1414
139

2367
+1971
1781
176

+2
-

+14
-

+2
-

+14
-

+2
+2

+14
+14

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:

Власні основні засоби (тис.
грн.)
на початок
періоду

на кінець
періоду

4431.000

будівлі та споруди

машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші

2. Невиробничого
призначення:

будівлі та споруди

машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна
нерухомість
інші

Усього

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)
на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

4367.000

0.000

0.000

4431.000

4367.000

3227.000

3173.000

0.000

0.000

3227.000

3173.000

328.000

322.000

0.000

0.000

328.000

322.000

2.000

2.000

0.000

0.000

2.000

2.000

821.000

821.000

0.000

0.000

821.000

821.000

53.000

49.000

0.000

0.000

53.000

49.000

5142.000

4896.000

0.000

0.000

5142.000

4896.000

129.000

129.000

0.000

0.000

129.000

129.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5013.000

4767.000

0.000

0.000

5013.000

4767.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

9573.000

9263.000

0.000

0.000

9573.000

9263.000

Опис Обмеження на використання майна товариства не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн.)

Скоригований статутний капітал (тис. грн)
Опис

За звітний період

За попередній період

11223.000

11209.000

2686.000

2686.000

2686.000

2686.000

Методика розрахунку вартостi чистих активiв вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР №688 вiд 01.12.05р.
За звiтнiй
За
перiод
попереднiй
перiод
AКТИВИ
Незавершене будiвництво
0
0
Основнi засоби: залишкова вартiсть
4496
4560
Iнвестицiйна нерухомiсть: залишкова вартiсть
4767
5013
Запаси: виробничi запаси
229
225
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
чиста реалiзацiйна вартiсть
1406
1605
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
109
93
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
в нацiональнiй валютi
565
103
Активи, усього
11572
11599
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Висновок

Забезпечення виплат персоналу
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання
Iншi довгостроковi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом
Поточнi зобов'язання за розрахунками: зi страхування
Поточнi зобов'язання за розрахунками: з оплати працi
Iншi поточнi зобов'язання
Пасиви, усього
Розрахункова вартiсть чистих активiв
Статутний капiтал
Неоплачений капiтал
Вилучений капiтал
Скоригований статутний капiтал

126
41
74
27
66
15
349
11223
2686
0
0
2686

126
38
66
18
45
97
390
11209
2686
0
0
2686

Статутний капiтал ПАТ "Електронмаш" вiдповiдає нормам ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного
товариства" Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв товариства бiльше вiд мiнiмального
розмiру статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Дата
погашення

Кредити банку

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)

X

0.000

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

X

74.000

X

X

X

0.000

X

X

X

275.000

X

X

X

349.000

X

X

Види зобов'язань

у тому числі:
у тому числі:

за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
за векселями (всього)

за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами)(за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання

Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання

Усього зобов'язань
Опис:

Зобов'язання за цiнними паперами, у тому числi за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами,
за сертифiкатами ФОН, за векселями та iншими цiнними паперами, а також за фiнансовими
iнвестицiями в корпоративнi права не має. Кредити банку товариство не отримувало.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiрма "Юрек-Аудит"
22841651
58018, м. Чернiвцi, вул. Комарова,
13/25, т. 45278
1385 26.01.2001

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

288/4 30.03.2014 30.11.2019

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

2015 рiк

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

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

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

умовно-позитивна

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiрма "Юрек-Аудит"
22841651
58018, м. Чернiвцi, вул. Комарова,
13/25, тел. 45278

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**

1385 26.01.2001

288/4 30.03.2014 30.11.2019

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕЛЕКТРОНМАШ» за 2015 рiк

1. Адресат
Звiт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо фiнансової звiтностi призначається Правлiнню
Публiчного акцiонерного товариства «Електронмаш», акцiонерам товариства i може бути використаний для подання
до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2. Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство „Електронмаш”.
Скорочена назва: ПАТ „Електронмаш”.
Адреса пiдприємства (мiсцезнаходження за КОАТУУ): 7310136600 58018, м.Чернiвцi, Першотравневий район,
вул. Головна, будинок 265-А. Код за ЄДРПОУ- 00227399.
Публiчне акцiонерне товариство „Електронмаш” (далi - Товариство) перейменоване з Вiдкритого акцiонерного
товариства „Електронмаш”, у зв’язку з набранням чинностi Закону України „Про акцiонернi товариства” вiд
17.09.2008р., яке в свою чергу було засноване вiдповiдно до рiшення Фонду державного майна України (наказ №1213АТ вiд 23.12.1996р.) шляхом перетворення Чернiвецького заводу засобiв обчислювальної технiки у вiдкрите
акцiонерне товариство „Елекртонмаш” вiдповiдно до Указу Президента України „Про заходи щодо забезпечення прав
громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв” №699 вiд 26.11.1994р.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Статуту (нова редакцiя) затвердженого загальними зборами
акцiонерiв Товариства (Протокол №10 вiд 07.06.2011р.). Державну реєстрацiю змiн до установчих документiв
проведено державним реєстратором виконавчого комiтету Чернiвецької мiської ради 06.10.2011р. за номером запису
10381050008001049.

Виписку Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiя ААВ №207346 видано
державним реєстратором виконавчого комiтету Чернiвецької мiської ради, дата видачi виписки 06.10.2011р., дата
проведення
державної
реєстрацiї
12.10.1993р.,
запис
в
ЄДР
за
номером
10381200000001049.
Основними видами дiяльностi Товариства вiдповiдно до Довiдки з Єдиного державного реєстру пiдприємств та
органiзацiй України (ЄДРПОУ) за серiєю АА та №755966 вiд 26.12.2012р. є:
22.29 Виробництво iнших виробiв iз пластмас
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв
17.23 Виробництво паперових канцелярських виробiв
17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари
16.23 Виробництво iнших дерев'яних будiвельних конструкцiй i столярних виробiв
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства за 2015 становила 25 чоловiк.
У перiодi, за який проводилась перевiрка, вiдповiдальним за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства були:
- голова правлiння - Березовський М.М. - обраний Наглядовою радою ПАТ „Електронмаш” (протокол №7 вiд
07.06.2011р.);
- головний бухгалтер – Заграновська С. Й. - наказ № 4к вiд 06.10.2011р.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною
концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтцi до фiнансової звiтностi. Управлiнський
персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки;;
виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до
Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з
фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з
вимогами МСА №200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв аудиту».
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього
контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової
полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв
та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у
фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.

4. Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного
нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi,
що
фiнансова
звiтнiсть
не
мiстить
суттєвих
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття їх
у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
5.Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Товариства, що додається, яка включає Баланс (звiт про
фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух
грошових коштiв (за прямим методом) та Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий
виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки у вiдповiдностi з вимогами та положеннями
Законiв України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.99 р., (iз змiнами та
доповненнями), «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-ХII вiд 22.04.91 р., iнших законодавчих актiв України та у
вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг видання 2014 року, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд
27.02.2015 р. №320/1 (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки
та надання звiту щодо фiнансової звiтностi» (далi – МСА 700), МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного
аудитора» (далi – МСА 705), МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора» (далi – МСА 706).

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов’язують нас планувати i
здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не
мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу¬ють суми й
розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, оцiнку застосованих прин¬ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих
попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.

6. Висловлення думки
На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
Публiчного акцiонерного товариства «Електронмаш» станом на 31 грудня 2015 року, його фiнансовi результати i рух
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
7. Звiт щодо iнформацiї стосовно активiв та пасивiв Товариства i вимог iнших законодавчих i нормативних актiв.
На нашу думку, iнформацiя за видами активiв Товариства станом на 31 грудня 2015 року в сумi 11572 тис. грн., у
всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
На нашу думку, iнформацiя про зобов'язання Товариства станом на 31 грудня 2015 року в сумi 349 тис. грн., у всiх
суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2015 року в сумi 11223 тис. грн., у
всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства, що статутнiй капiтал станом на 31 грудня 2015
року в сумi 2686 тис. грн. сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах,
вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наведено достовiрно.
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства, що вартiсть чистих активiв станом на 31 грудня
2015 року становить 11223 тис. грн., вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi третiй
статтi 155 Цивiльного кодексу України, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, наведено достовiрно.
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства, що станом на 31 грудня 2015 року Товариство
не має зобов'язань за iпотечними облiгацiями, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi та вимог чинного законодавства, наведено достовiрно.
На нашу думку, iнформацiя щодо елемента фiнансової звiтностi Товариства «сукупний дохiд» за рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 року становить прибутки в сумi 14 тис. грн., у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
На нашу думку, iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 року та можуть
вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв,
визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №448/96 вiд
30.10.1996 року (зi змiнами та доповненнями), у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.
На нашу думку, iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
станом на 31 грудня 2015 року не мiстить суттєвих невiдповiдностей.
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства, що виконання значних правочинiв за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2015 року, вiдповiдає вимогам чинного законодавства, нормам статуту та прийнятим рiшенням
акцiонерiв, у всiх суттєвих аспектах, наведено достовiрно.
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для
висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою
висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння Товариства вимогам чинного законодавства
України, вiдповiдно, ми не помiтили нiчого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження
управлiнського персоналу Товариства щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння, у тому числi стану
внутрiшнього аудиту, у всiх суттєвих аспектах, не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

8. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Юрек-Аудит» код ЄДРПОУ 22841651 здiйснює
свою дiяльнiсть вiдповiдно до статуту зареєстрованого 13.02.1996р. Реєстрацiйною палатою виконавчого комiтету
Чернiвецької мiської ради за №22841651 зi змiнами та доповненнями вiд 04.09.2012р. та яке працює згiдно iз
Свiдоцтвом про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1385, що видане згiдно з рiшенням
Аудиторської палати України №98 вiд 26.01.2001р. та продовжене рiшенням Аудиторської палати України №315/3 вiд
24.09.2015р. i дiйсне до 24.10.2020р. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Юрек-Аудит»
включена до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов’язкового аудиту на
пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 30 березня 2014 року №288/4.
Мiсцезнаходження: 58018, м. Чернiвцi, вул. Комарова, 13/25, тел. 4-52-78, 0509863364.
Перевiрка здiйснювалась аудиторами фiрми на пiдставi договору №3 вiд 23.11.2015р. iз залученням консультацiй
спецiалiстiв з окремих питань.
Дата початку проведення аудиту 28 березня 2016 року, дата закiнчення проведення аудиту 13 квiтня 2016 року.
Чернiвцi, Україна, 13 квiтня 2016 року.
Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Юрек-Аудит» __________________Садовська Т.В.
Сертифiкат АПУ серiя А №000523 вiд 30.11.1995р. продовжений рiшенням АПУ до 30.11.2019р.

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

0

0

2

2014

0

0

3

2013

0

0

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

Так

Ні
X

Акціонери

X

Депозитарна установа

Інше (запишіть): не було

Ні

X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в
останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Так

Ні
X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Так

Ні
X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

Інше (запишіть): не було

Ні

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

Так

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Інше (запишіть): позачерговх зборiв не було

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

Ні
X

Додатковий випуск акцій

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

X
Ні

X

Ні

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

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Складу

Ні
X

Організації

X

Діяльності

Інше (запишить)

д/в

д/в

X

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх
трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Стратегічного планування

X

З питань призначень і винагород
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)

Ні
X

Аудиторський
Інвестиційний

12

X
X

жодного комiтету не створено
жодного комiтету не створено

жодного комiтету не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного
секретаря? (так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні
Так

Ні
X
X
X
X

винагороду не отримують

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Ні

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/в

X

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

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

Ні
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

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

ні

Інше (запишіть)

В 2015 роцi змiн в Наглядовiй радi було. Чисельнiсть Наглядової ради становить 3 особи.

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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?

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий орган

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Не належить до
компетенції
жодного органу
Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

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

Так

Положення про загальні збори акціонерів

Ні

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/в

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

Фінансова звітність, результати діяльності

Публікується
Інформація
у пресі, опри Документи
розміщуєлюднюється в
надаються
Копії
Інформація
ться на
загальнодля
докуменрозповсюдвласній
доступній
ознайомлення тів надаюінтернетжується на
інформаційбезпосеться на
загальних
сторінці
ній базі даних
редньо в
запит
зборах
акціонерНКЦПФР про акціонерному акціонера
ного
ринок цінних
товаристві
товариства
паперів
Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Статут та внутрішні документи

Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так

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

Так

Ні
X

Менше ніж раз на рік
Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X
X
Так

Ні
X

X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

д/в

X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)
Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень

Так

Ні
X

Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

X
X

аудитора не змiнювали

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

Так

Ні
X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
X

д/в

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

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

Так

Ні
X
X
X
X
X

Загальнi збори акцiонерiв 07.06.2011р. прийняли рiшення не створювати Ревiзiйну комiсiю та не
обирати Ревiзора, рiчна фiнансова звiтнiсть товариства "Електронмаш" пiдлягає обов'язковiй
перевiрцi незалежним аудитором.

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

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

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть): не визначились

Так

Ні
X
X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 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?
(так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

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

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/в

Публiчне акцiонерне товариство
"Електронмаш"

Підприємство
Територія

Дата
(рік, місяць, число)

Організаційно-правова форма
господарювання

00227399

за КОАТУУ

7310136600

за КВЕД

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

КОДИ

230
22.29

25

58018, м. Чернiвцi,
вул. Головна 265А

Адреса

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.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

1000

0

0

0

1001

0

0

0

1002

0

0

0

1005

0

0

0

1010

4560

4496

0

1011

0

0

0

1012

0

0

0

1015

5013

4767

0

1016

0

0

0

1017

0

0

0

1020

0

0

0

1021

0

0

0

1022

0

0

0

1030

0

0

0

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:
первісна вартість

накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:

первісна вартість
знос

Інвестиційна нерухомість:
первісна вартість
знос

Довгострокові біологічні активи:
первісна вартість

накопичена амортизація

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

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

1040

0

0

0

1045

0

0

0

1050

0

0

0

1060

0

0

0

1065

0

0

0

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

9573

9263

0

Запаси

1100

225

229

0

1101

0

0

0

1102

0

0

0

1103

0

0

0

1104

0

0

0

1110

0

0

0

1115

0

0

0

1120

0

0

0

1125

1605

1406

0

1130

0

0

0

1135

0

0

0

1136

0

0

0

1140

0

0

0

1145

0

0

0

1155

93

109

0

1160

0

0

0

1165

103

565

0

1166

0

0

0

1167

0

0

0

1170

0

0

0

1180

0

0

0

1181

0

0

0

1182

0

0

0

1183

0

0

0

1184

0

0

0

1190

0

0

0

1195

2026

2309

0

1200

0

0

0

1300

11599

11572

0

Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
II. Оборотні активи
Виробничі запаси

Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування
Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом

у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів

із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка

Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи

Усього за розділом II

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

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1400

2686

2686

0

1401

0

0

0

1405

0

0

0

1410

9025

9025

0

1411

0

0

0

1412

0

0

0

1415

0

0

0

1420

-502

-488

0

1425

(0)

(0)

(0)

1430

(0)

(0)

(0)

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

11209

11223

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

1505

0

0

0

1510

0

0

0

1515

0

0

0

1520

126

126

0

1521

0

0

0

1525

0

0

0

1526

0

0

0

1530

0

0

0

1531

0

0

0

1532

0

0

0

1533

0

0

0

1534

0

0

0

1535

0

0

0

1540

0

0

0

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

126

126

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

1605

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід

Накопичені курсові різниці
Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення

Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога

Страхові резерви, у тому числі:

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

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

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)
Інвестиційні контракти;
Призовий фонд

Резерв на виплату джек-поту
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
за товари, роботи, послуги

за розрахунками з бюджетом

за у тому числі з податку на прибуток
за розрахунками зі страхування
за розрахунками з оплати праці
за одержаними авансами

за розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення

Доходи майбутніх періодів

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду
Баланс

Примітки

1610

0

0

0

1615

38

41

0

1620

0

0

0

1621

0

0

0

1625

0

0

0

1630

0

0

0

1635

0

0

0

1640

0

0

0

1645

0

0

0

1650

0

0

0

1660

0

0

0

1665

0

0

0

1670

0

0

0

1690

226

182

0

1695

264

223

0

1700

0

0

0

1800

0

0

0

1900

11599

11572

0

Баланс товариства перевiрений аудитом.

Керівник

Березовський М.М

Головний бухгалтер

Заграновська С.Й.

Дата
(рік, місяць, число)

Публiчне акцiонерне товариство
"Електронмаш"

Підприємство

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 01 | 01
00227399

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума

Премії, передані у перестрахування

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут

Інші операційні витрати

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

2000

4338

3422

2010

0

0

2011

0

0

2012

0

0

2013

0

0

2014

0

0

2050

( -2367 )

( -1867 )

2070

(0)

(0)

2090

1971

1555

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110

0

0

2111

0

0

2112

0

0

2120

0

0

2121

0

0

2122

0

0

2130

( -1781 )

( -1414 )

2150

(0)

(0)

2180

( -176 )

( -139 )

2181

(0)

(0)

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи

Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі
Інші витрати

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток

Витрати (дохід) з податку на прибуток

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2190

14

2

2195

(0)

(0)

2200

0

0

2220

0

0

2240

0

0

2241

0

0

2250

(0)

(0)

2255

(0)

(0)

2270

(0)

(0)

2275

0

0

2290

14

2

2295

(0)

(0)

2300

0

0

2305

0

0

2350

14

2

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

2400

0

0

2405

0

0

2410

0

0

2415

0

0

2445

0

0

2450

0

0

2455

0

0

2460

0

0

2465

14

2

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
Дооцінка (уцінка) необоротних активів

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід

Інший сукупний дохід до оподаткування

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Матеріальні затрати

Витрати на оплату праці

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Відрахування на соціальні заходи
Амортизація

Інші операційні витрати
Разом

2500

2126

2042

2505

764

628

2510

287

215

2515

304

318

2520

843

217

2550

4324

3420

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Примітки

2600

10741940

10741940

2605

10741940

10741940

2610

0

0

2615

0

0

2650

0

0

Звiт про фiнансовi результати перевiрено аудитом. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй
за звiтнiй перiод не змiнилась в порiвняннi з попереднiм перiодом та склала 10741940шт.
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй за звiтнiй перiод не змiнилась в
порiвняннi з попереднiм перiодом та склала 10741940шт. Чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцiю за звiтний перiод склав 0,001303грн. Вiдповiдно скоригований чистий
прибуток (збиток) на одну просту акцiю за звiтний перiод склав 0,001303грн.

Керівник

Березовський М.М

Головний бухгалтер

Заграновська С.Й.

Публiчне акцiонерне товариство
"Електронмаш"

Підприємство

Дата
(рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 01 | 01
00227399

(найменування)

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

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

3000

4875

2920

3005

0

0

3006

0

0

3010

0

0

3011

0

0

3015

0

0

3020

0

0

3025

0

0

3035

0

0

3040

0

0

3045

0

0

3050

0

0

3055

0

0

3095

0

0

3100

( -2634 )

( -1702 )

3105

( -646 )

( -515 )

3110

( -306 )

( -239 )

3115

( -595 )

( -466 )

3116

(0)

(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135

(0)

(0)

3140

(0)

(0)

3145

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів

у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

Надходження від отримання субсидій, дотацій

Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій

Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці

Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів

Витрачання на оплату повернення авансів/td>
Витрачання на оплату цільових внесків

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

3155

(0)

(0)

3190

( -232 )

( -219 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

462

-221

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

3205

0

0

3215

0

0

3220

0

0

3225

0

0

3230

0

0

3235

0

0

3250

0

0

3255

(0)

(0)

3260

(0)

(0)

3270

(0)

(0)

3275

(0)

(0)

3280

(0)

(0)

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

3305

0

0

3310

0

0

3340

0

0

3345

(0)

(0)

3350

0

0

3355

(0)

(0)

3360

(0)

(0)

3365

(0)

(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390

(0)

(0)

3395

0

0

Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

необоротних активів

Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів

Надходження від деривативів

Надходження від погашення позик

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів

Виплати за деривативами

Витрачання на надання позик

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Отримання позик

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження

Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик

Сплату дивідендів

Витрачання на сплату відсотків

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Примітки

3400

462

-221

3405

103

324

3410

0

0

3415

565

103

Звiт про рух грошових коштiв перевiрено аудитом.

Керівник

Березовський М.М

Головний бухгалтер

Заграновська С.Й.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Електронмаш"

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00227399

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код рядка

1

2

3

4

5

6

7

4000

2686

0

9025

0

4005

0

0

0

4010

0

0

Інші зміни

4090

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

Залишок на
початок року

Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення
помилок

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

Інший сукупний
дохід за звітний
період
Дооцінка

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8

9

10

-1336

0

0

10375

0

834

0

0

834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2686

0

9025

0

-502

0

0

11209

4100

0

0

0

0

14

0

0

14

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

(уцінка)
необоротних
активів
Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

Відрахування до
резервного
капіталу

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на

створення
спеціальних
(цільових)
фондів

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

Зменшення
номінальної
вартості акцій

Інші зміни в
капіталі

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в

дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

Залишок на
кінець року

Примітки

4295

0

0

0

0

14

0

0

14

4300

2686

0

9025

0

-488

0

0

11223

Звiт про власний капiтал перевiрений аудитом.

Керівник

Березовський М.М

Головний бухгалтер

Заграновська С.Й.

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

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПАТ «ЕЛЕКТРОНМАШ» ЗА 2015 РІК.
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Завод засобів обчислювальної техніки “Електронмаш” засноване в 1963 році.
Згідно наказу Регіонального відділення фонду державного майна України по Чернівецькій
області № 1213-АТ від 23.12.96р. завод засобів обчислювальної техніки “Електронмаш” був
перетворений у Відкрите Акціонерне Товариство “Електронмаш”. Відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства" загальними зборами відкритого акціонерного товариства
„Електронмаш” від 07.06.2011р. прийняте рішення про зміну найменування юридичної особи з
Відкритого акціонерного товариства „Електронмаш” на Публічне акціонерне товариство
„Електронмаш”.
Основними видами діяльності ПАТ "Електронмаш” є :
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
виробництво інших виробів із пластмас;
виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари ;
виробництво паперових канцелярських виробів;
механічне оброблення металевих виробів;
виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;
Юридична та фізична адреса Товариства: 58018, м. Чернівці, Першотравневий район, вул.
Головна, будинок 265А.
2. ПРИПУЩЕННЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
На дату затвердження звітності Товариство функціонує в нестабільному середовищі,
пов'язаному зі світовою економічною кризою. Поліпшення економічної ситуації в Україні буде
значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, що здійснюються урядом
України. 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 Товариства обслуговувати і сплачувати
свої борги по мірі 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.

У Товариства є ряд оцінок і припущень щодо майбутньої діяльності. Дані оцінки і
припущення безперервно оцінюються на підставі минулого досвіду та інших факторів, включаючи
такі очікування майбутніх подій, які вважаються розумними в обставинах, що склалися. В
майбутньому, фактичні події можуть відрізнятися від даних оцінок і припущень. Нижче наведено
ті оцінки і припущення, які пов'язані з високим ризиком значних коригувань балансової вартості
активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.
3. КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Заява про відповідність - відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.99 р., із змінами, внесеними Законами України
№ 2756-УІ від 02.12.10 р. та № 3332 –УІ від 12.05.11 р. з 2012 року публічні акціонерні товариства

складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
Датою переходу на МСФЗ Товариство вважає 01.01.2012 р.
Дана фінансова звітність підготовлена бухгалтерією ПАТ «Електронмаш» і складена
відповідно до концептуальної основи загального призначення. Концептуальна основа загального
призначення – концептуальна основа фінансової звітності, яка відповідає загальним потребам
широкого кола користувачів у фінансовій інформаці.
Перша фінансова звітність за 2013 рік складена за МСФЗ.

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою
Товариства. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до
найближчої тисячі, якщо не вказано інше.
4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Облік інфляції

До 2001 року Україна розглядалася як країна з гіперінфляційною економікою. Для
відповідності вимогам МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» у фінансовій
звітності повинні були використовуватися суми, виражені в одиниці виміру, що діяла на звітну
дату. Починаючи з 1 січня 2001 року
Україна більше не розглядається як країна з
гіперінфляційною економікою.
Нематеріальні активи

Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Нематеріальні активи Товариства, в основному, включатимуть програмне забезпечення.
Амортизація нараховується на прямолінійній основі на протязі строку їх корисного використання,
передбаченого в наказі про облікову політику.

Придбані ліцензії на програмне забезпечення можуть відноситись на витрати, або
капіталізуються. Капіталізоване програмне забезпечення рівномірно амортизується протягом
очікуваного терміну корисного використання, який не перевищує 10 років.
Основні засоби

Основні засоби - це матеріальні об'єкти, що їх утримують для використання у виробництві
або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей та
використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.
Основні засоби Товариства розподіляються за такими групами, а для розрахунку зносу
використовуються наступні терміни використання:
•
•
•
•
•
•

будівлі та споруди
передавальні пристрої
силові машини та устаткування
обладнання та обчислювальна техніка
транспорт
інші

до 50 років
25-30 років
10-20 років
2 -10 років
5- 10 років
5- 12 років

Матеріальні об'єкти, термін служби яких більше одного періоду (року) та їх вартість
перевищує 2500 гривень, включають до складу необоротних активів. Після визнання активами
основні засоби обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням подальшої накопиченої
амортизації та подальших накопичених збитків від зменшення корисності.

Переоцінка основних засобів проводиться
відрізняється від справедливої вартості.

в разі, якщо їх балансова вартість суттєво

Збільшення вартості основних засобів під час переоцінки включається до звіту про зміни у
власному капіталі як резерв на переоцінку, за винятком випадків, коли це збільшення покриває
раніше визнане у звіті про прибутки та збитки зменшення вартості конкретного об'єкта.
Зменшення вартості основних засобів під час переоцінки включається до звіту про прибутки та
збитки, за винятком випадків, коли зменшення є в межах попереднього збільшення вартості цього
ж основного засобу, відображеного у звіті про зміни у власному капіталі.

На землю та об'єкти незавершеного будівництва амортизація не нараховується. На всі інші
об'єкти основних засобів амортизація нараховується на прямолінійній основі на протязі строку їх
корисного використання, передбаченого в наказі про облікову політику.
Строк корисної експлуатації основного засобу переглядається і, у випадку необхідності,
коригується. Якщо об'єкт основних засобів включає декілька складових із різними строками
корисного використання, то такі складові можуть обліковуватися як окремі об'єкти основних
засобів. Кожну частину об'єкта основних засобів, собівартість якої є суттєвою стосовно загальної
собівартості об'єкта, амортизують окремо.
Витрати, понесені на збільшення, заміну частини або обслуговування основних засобів
визнаються відповідно до загального принципу визнання активів.

Прибутки і збитки, що виникають від припинення визнання основних засобів,
визначаються як різниця між чистим надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою
вартістю об'єкта. Вони відображаються у звіті про фінансові результати.
Зменшення корисності активів

Корисність активу зменшується, коли балансова вартість активу перевищує суму його
очікуваного відшкодування.

На предмет зменшення корисності перевіряється кожна одиниця активів. Якщо суму
очікуваного відшкодування окремого активу визначити неможливо, тоді на зменшення корисності
перевіряється найменша група активів, яку можна ідентифікувати і яка генерує надходження
грошових коштів внаслідок безперервного використання.

Сума очікуваного відшкодування – більша з двох оцінок активу (або одиниці, яка генерує
грошові кошти): справедливої вартості мінус витрати на
продаж та його вартості при
використанні.
Сума, що амортизується – історична вартість активу або інша сума, за якою обліковується
актив у фінансовій звітності, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.

Справедлива вартість, за вирахуванням витрат на продаж, визначається на основі цін
активного ринку або на основі угод про продаж активу незалежним сторонам. До витрат на
продаж включаються всі додаткові витрати, які прямо пов'язані з продажем активу. Якщо
справедливу вартість активу достовірно оцінити неможливо, сумою очікуваного відшкодування
активу вважають вартість його використання.
Індикатором зменшення корисності вважається будь-який факт того, що дисконтована сума
надходження грошових коштів від активу виявиться меншою за його балансову (залишкову)
вартість. Індикаторами зменшення корисності можуть бути як зовнішні, так і внутрішні фактори,
серед яких є: суттєве зменшення ринкової вартості активу, порівняно з тим, яке було очікуваним,
негативні зміни у законодавстві, зміни в ринкових відсоткових ставках, зміни у ризиках,
пов'язаних з діяльністю Товариства, є свідчення застаріння або фізичного пошкодження активу,
грошові потоки для активу або подальші кошти, необхідні для його утримання, істотно
перевищують ті, що були попередньо заплановані, грошові потоки або прибуток від активу є
істотно меншими, ніж ті що були попередньо заплановані, суттєве зростання запланованого
збитку від активу.

У випадку наявності зазначених або інших індикаторів зменшення корисності, керівництво
Товариства приймає рішення про обов'язкове проведення перевірки активів на знецінення.
Незалежно від існування індикаторів зменшення корисності, щорічній обов'язковій
перевірці на предмет знецінення підлягають необоротні активи з невизначеним строком корисного
використання та необоротні активи, які ще не введені в експлуатацію.
Розрахований збиток від зменшення корисності активу відображається як витрати у звіті
про прибутки та збитки у поточному періоді, за винятком випадків, коли результат переоцінки
активу відображається безпосередньо у власному капіталі. Збиток від зменшення корисності
переоціненого активу визнається як зменшення від переоцінки, як це передбачено у МСБО 36
"Зменшення корисності активів".
Витрати від зменшення корисності активу, визнані у минулому звітному періоді,
підлягають сторнуванню, якщо відбулася зміна оцінки, використаної при визначенні суми
очікуваного відшкодування.
Визнання фінансових інструментів

Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у своєму балансі тоді і тільки
тоді, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань на інструменти. Фінансові активи та
зобов'язання визнаються на дату здійснення операції.

Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи
класифікуються в наступні чотири категорії: фінансові активи, що переоцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики та дебіторська заборгованість;
інвестиції, утримувані до погашення, і фінансові активи, наявні для продажу. При первісному
визнанні фінансових активів, вони визнаються за справедливою вартістю плюс у разі якщо це не
інвестиції, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати за
угодою, прямо пов'язані з придбанням або випуском фінансового активу. Коли Товариства стає
стороною за договором, то вона розглядає наявність в ньому вбудованих похідних інструментів.
Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який не оцінюється за
справедливою вартістю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналіз показує, що економічні
характеристики і ризики вбудованих похідних інструментів істотно відрізняються від аналогічних
показників основного договору.
Товариство класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо
це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію в кінці кожного фінансового
року.

Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах» визнаються
на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання купити актив.
Угоди з купівлі або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фінансових
активів, яка вимагає поставки активу в строк, встановлений законодавством або правилами,
прийнятими на певному ринку.
Позики та дебіторська заборгованість

Позики та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з фіксованими
або визначеними платежами, які не котируються на активному ринку. До них не належать активи:
які підприємство має намір продати негайно або найближчим часом; які класифіковано як
утримувані для продажу; які під час первісного визнання визначено як такі, що обліковуються за
справедливою вартістю; та ті, які під час первісного визнання визначено як такі, що доступні для
продажу.

Позики та дебіторська заборгованість первісно оцінюються за їх справедливою вартістю, до
якої додаються витрати на операцію, тобто додаткові витрати, які безпосередньо пов'язані з
придбанням.
Дебіторська заборгованість, яка має короткостроковий характер, відображається в сумі
наданого рахунку, за вирахуванням резерву щодо зменшення вартості дебіторської заборгованості.

На кожну дату балансу керівництво Товариство оцінює, чи є об'єктивне свідчення того, що
корисність позик та дебіторської заборгованості може зменшитися. Якщо існує свідчення щодо
зменшення корисності позик та дебіторської заборгованості, керівництво Товариство оцінює суму
очікуваного відшкодування таких активів та визначає збитки від зменшення корисності.
Зменшення корисності позик та дебіторської заборгованості в обліку відображається шляхом
створення резерву сумнівних боргів.
Резерв сумнівних боргів нараховується на заборгованість окремого дебітора - у випадку,
якщо керівництво Товариства має інформацію про існування ймовірності непогашення частини
дебіторської заборгованості таким конкретним контрагентом.
Нарахування резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про
прибутки та збитки.

Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності чи безнадійних боргів
зменшується, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується шляхом
коригування рахунку резерву сумнівних боргів. Сума сторнування збитку відображається у звіті
про прибутки та збитки. Коли дебітори, заборгованість яких була раніше списана як безнадійна,
стають платоспроможними, їхня дебіторська заборгованість відновлюється.
Фінансові активи, утримувані до погашення

Фінансові активи і фінансові зобов'язання Товариства включають грошові кошти і
еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованості, інші зобов'язання та
позики. Облікова політика щодо їх визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих
Приміток.
Протягом звітного періоду Товариство
не використовувало
ніяких фінансових
деривативів, процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або
відсоткових ризиків.
Непохідні фінансові зобов'язання

При первісному визнанні, фінансові зобов'язання можуть бути віднесені до категорії
переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо дотримані наступні
критерії: (1) віднесення в цю категорію виключає або суттєво знижує непослідовність в методах
обліку, яка в іншому випадку виникла б при оцінці зобов'язань або визнання відповідного
прибутку або збитку; (2) зобов'язання є частиною групи фінансових зобов'язань, управління якими
здійснюється і результати, за якими оцінюються на підставі справедливої вартості, відповідно до
політики управління ризиками; (3) фінансове зобов'язання містить вбудований похідний
інструмент, який необхідно окремо відобразити у фінансовій звітності. Станом на 31.12.2012 року
товариство не мало фінансових зобов’язань, які могли б бути віднесені до категорії пере
оцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Знецінення фінансових активів

На кінець кожного фінансового року Товариство визначає, чи відбулося знецінення
фінансового активу або групи фінансових активів.
Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань

Визнання фінансового активу (або, у разі застосування, частини фінансового активу або
частини групи аналогічних фінансових активів) припиняється у разі:
- закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу;

- збереження Товариством права на отримання грошових надходжень від такого активу з
одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязі третій особі без
суттєвих затримок;
або

передачі Товариством належних йому прав на отримання грошових надходжень від такого
активу і якщо Товариство або а) передало практично всі ризики і вигоди, пов'язані з таким
активом, або (б) ні передало, ні зберегло за собою практично всі ризики і вигоди, пов'язані з ним,
але при цьому передало контроль за активом.
У разі якщо Товариство передала свої права на отримання грошових надходжень від
активу, і при цьому не передала та не зберегла за собою практично всі ризики і вигоди, пов'язані з
ним, а також не передала контроль за активом, такий актив відображається в обліку в розмірі
подальшої участі Товариства в цьому активі. Продовження участі в активі, що має форму гарантії
за переданим активом, оцінюється за меншою з двох сум: первісною балансовою вартістю активу
або максимальною сумою компенсації, яка може бути пред'явлена Товариству до оплати.
Визнання фінансового зобов'язання припиняється в разі погашення, анулювання або
закінчення терміну погашення відповідного зобов'язання.

При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим
самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін в умови
існуючого зобов'язання, визнання первісного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання
відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у звіті про сукупний
дохід за період.
Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти включають готівку в касі і залишки на поточних рахунках в банках.
Передоплати постачальникам

Передоплати постачальникам відображаються за їх чистою вартістю реалізації.
Запаси

Запаси оцінюються за меншою з двох вартістостей: собівартості або чистої вартості
реалізації. Запаси списуються за методом ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів.
Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну продажу в ході звичайної господарської
діяльності за вирахуванням оціночних витрат на доопрацювання і витрат, необхідних для
здійснення торгової угоди.
Акціонерний капітал

Фінансові інструменти, випущені Товариством, класифікуються як власний капітал в тій
мірі, в якій вони відповідають визначенню фінансового зобов'язання або фінансового активу.
Прості акції Товариства класифікуються як пайові інструменти.
Торгова та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість відображається в обліку та звітності за
справедливою вартістю.
Аванси отримані від клієнтів

Аванси, отримані від клієнтів, відображаються в обліку та звітності за справедливою
вартістю (чистою вартістю).
Дивіденди

Дивіденди визнаються в момент, коли їх виплата є юридично обгрунтованою. У разі
виплати остаточних дивідендів, їх визнання здійснюється в момент затвердження акціонерами на
загальних зборах.
Кредити та позики

Первісне визнання кредитів і позик здійснюється за їх справедливою вартістю. Кредити і
позики класифікуються як поточні, коли початковий термін погашення не перевищує дванадцять
місяців.

Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплат

Товариство бере участь у державній пенсійній програмі, за якою роботодавець повинен
здійснювати внески, розраховані як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Дана
пенсійна програма є програмою з визначеним внеском. Ці витрати у звіті про сукупний дохід
відносяться до періоду, в якому виплачується заробітна плата.
У Товариства не існує програм інших додаткових виплат при виході на пенсію чи інших
значних компенсаційних програм, які вимагали б додаткових нарахувань.
Оренда

Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються всі ризики і вигоди, пов'язані з правом
власності на актив, класифікується як операційна оренда. Платежі, пов'язані з операційною
орендою відображаються як витрати, у звіті про фінансові результати за період з використанням
прямолінійного методу списання таких витрат протягом терміну оренди.
Потенційні зобов'язання

Потенційні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків,
коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання потрібне вибуття ресурсів, які
втілюють у собі економічні вигоди, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно
оцінена. Інформація про такі зобов'язання підлягає відображенню, за винятком випадків, коли
можливість відтоку ресурсів, які представляють собою економічні вигоди, є малоймовірною.
Резерви

Нарахування резервів наступних витрат та платежів здійснюється у тих випадках, коли у
Товариства виникають зобов'язання, правові або такі, що випливають з існуючої ділової практики,
в результаті подій, які відбулися в минулому. При цьому повинна існувати ймовірність того, що
врегулювання цих зобов'язань буде супроводжуватися зменшенням економічних вигід, і сума
зобов'язання може бути оцінена з достатнім ступенем достовірності.
Податок на прибуток

Поточні податкові активи і зобов'язання за поточний та попередні періоди оцінюються за
сумою, передбачуваної до отримання в якості відшкодування від податкових органів або до сплати
податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для
розрахунку цієї суми - це ставки і закони, прийняті або практично прийняті на звітну дату.
Визнання доходів

Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг (здавання майна в оренду) визнається за
принципом нарахування, коли існує ймовірність того, що Товариство одержить економічні вигоди,
пов'язані з проведенням операції і сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визнається
за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
Чисті фінансові витрати

Чисті фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків за наданими кредитами і
позиками, прибутки та збитки від дисконтування фінансових інструментів, а також чистий
результат від торгівлі фінансовими інструментами. Чисті фінансові витрати відображаються у звіті
про фінансові результати.
5. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНОЧНІ ЗНАЧЕННЯ ТА ДОПУЩЕННЯ

Підготовка фінансової звітності Товариства вимагає від її керівництва винесення суджень
та визначення оціночних значень і припущень на кінець звітного періоду, які впливають на
відображені у звітності суми доходів, витрат, активів і зобов'язань, а також на розкриття
інформації про умовні зобов'язання. Проте невизначеність у відношенні цих припущень і
оціночних значень може привести до результатів, які можуть зажадати в майбутньому істотних

коригувань до балансової вартості активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подібні
припущення та оцінки.

Допущення і оцінні значення Товариства засновані на вихідних даних, які воно мала в
своєму розпорядженні на момент підготовки фінансової звітності. Проте поточні обставини і
допущення відносно майбутнього можуть змінюватися зважаючи на ринкові зміни або
непідконтрольних Товариству обставин. Такі зміни відображаються в допущеннях у міру того, як
вони відбуваються.
Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів.

Амортизація нематеріальних активів та знос основних засобів нараховуються протягом
строку їх корисного використання. Строки корисного використання засновані на оцінках
керівництва того періоду, протягом якого актив приноситиме прибуток. Ці строки періодично
переглядаються на предмет подальшої відповідності.
Судові розгляди.

Відповідно до МСФЗ Товариство визнає резерв тільки у разі існування поточного
зобов'язання (юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результаті минулої
події; відтік економічних вигод, який буде потрібним для погашення цього зобов'язання, є
ймовірним, і отримана надійна оцінка суми такого зобов'язання. У випадках, коли ці вимоги не
дотримуються, інформація про умовне зобов'язання може бути розкрита у примітках до фінансової
звітності. Реалізація будь-якого умовного зобов'язання, яка не була у поточний момент визнана
або розкрита у фінансовій звітності, може мати істотний вплив на фінансовий стан Товариства.
Застосування цих принципів облікової політики щодо судових справ вимагає від керівництва
Товариства оцінок різних фактичних і юридичних питань поза її контролем. Товариство
переглядає невирішені судові справи, слідуючи подіям у судових розглядах на кожну звітну дату,
щоб оцінити потребу у резервах у своїй фінансовій звітності. Серед тих чинників, які беруться до
уваги при прийнятті рішення про формування резерву, – характер судового процесу, вимоги або
оцінки, судовий порядок і потенційний рівень збитків у тій юрисдикції, в якій судовий процес,
вимога або оцінка мають місце, перебіг процесу, (включаючи його перебіг після дати складання
фінансової звітності, але до дати її випуску), думки юрисконсультів, досвід, набутий у зв'язку з
подібними суперечками і будь-яке рішення керівництва Товариства щодо того, як воно має намір
відреагувати на судовий процес, вимогу чи оцінку.
Податки та інші обов'язкові платежі в бюджет

Щодо інтерпретації складного податкового законодавства, змін у податковому
законодавстві, а також сум і термінів отримання майбутнього оподатковуваного доходу існує
невизначеність. Товариство не створює резерви під можливі наслідки перевірок, проведених
податковими органами.
6 АКТИВИ ТА ПАСИВИ ТОВАРИСТВА
6.1. Нематеріальні активи

Група - Інші нематеріальні
активи
Станом на 31.12.2014 року
Надходження
Вибуття
Станом на 31.12.2015 року

Первісна вартість
0
0
0
0

Амортизація та
знецінення
0
0
0
0

Чиста балансова
вартість (рядок 1000)
0
0
0
0

6.2. Основні засоби
Первісна вартість або оцінка
Будинки
Інвестиційна
та
нерухомість
споруди
Станом
8992
6831
на 31.12.14р.
Рекласифікац
0
0
ія
Надходження
0
0
Вибуття
0
225
Станом
8992
6606
на 31.12.15р.
Знос та знецінення

Станом
на 31.12.14р.
Амортизація
Вибуття
Станом
на 31.12.15р.

Машини та
обладняння

Транспор
тні засоби

Інші
основні
засоби

Земля

Разом

1961

140

186

821

18931

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
227

1961

140

184

821

18704

Інвестиційна
нерухомість

Будинки
та
споруди

Машини та
обладняння

Транспор
тні засоби

Інші
основні
засоби

Земля

Разом

3979

3475

1633

138

133

0

9358

246
0

48
219

6
0

0
0

4
2

0
0

304
221

4225

3304

1639

138

135

0

9441

Транспортні
засоби

Інші
основні
засоби

Земля

Разом

2

53

821

4560
5013

2

49

821

4496
4767

Чиста балансова вартість (рядок 1010 /1015)
Інвестиційна Будинки
Машини та
нерухомість
та
обладняння
споруди
На 31.12.14р.
рядок 1010
3356
328
рядок 1015
5013
На 31.12.15р.
рядок 1010
3302
322
рядок 1015
4767

Станом на 31.12.15р. Товариство використовує в своїй діяльності повністю зношені основні
засоби первісною вартістю 386 тис. грн.
У звітному періоді у Товариства не було витрат на позики, що мають безпосереднє
відношення до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованих активів і, відповідно, не
капіталізувались витрати на позики.
6.3. Запаси
Найменування показника

Сировина і матеріали
Паливно-мастильні матеріали
Запасні частини
Готова продукція
МШП
Всього (рядок 1100)

на 31.12.2015

на 31.12.2014

189
2
0
0
38
229

176
1
10
0
38
225

6.4. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,послуги
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги разом (рядок 1125)
Резерв сумнівних боргів

на 31.12.2015

на 31.12.2014

1406

1605

349

349

Аналіз по термінам дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи

0 – 90 днів
91 – 180 днів
181 – 365 днів
Понад 1 рік

на 31.12.2015
658
642
129
326

на 31.12.2014
678
736
214
326

6.5. Інша поточна дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги разом (рядок 1155)
6.6. Гроші та їх еквіваленти
Грошові кошти в банках на поточних рахунках
Грошові кошти в касі
Разом (рядок 1165)

на 31.12.2015

на 31.12.2014

109

93

на 31.12.2015
565
0
565

на 31.12.2014
103
0
103

6.7. Зареєстрований (пайовий) капітал

Акціонерний капітал затверджений, випущений і повністю сполачений - прості акції (номінальна
вартість)
Зареєстрований
Номінальна вартість
Кількість
(пайовий) капітал
однієї акції (грн.)
(тис. грн.)
На 31.12.2014 року
10741940
0,25
2686
Внески учасників (вилучення
0
0
0
капіталу) протягом року
На 31.12.2015 року
10741940
0,25
2686
Структура акціонерного капіталу Товариства представлена таким чином:
на 31.12.2015

Юридичні особи – 5 рахунків
Фізичні особи – 977 рахунків
Всього

Кількість акцій
20830
10721110
10741940

%
володіния
0,19
99,81
100

на 31.12.2014

%
Кількість акцій володіния
20830
0,19
10721110
99,81
10741940
100

Вартість акцій в пакеті статутного капіталу складає 0,25 гривні за одну акцію. Утримувачі
простих акцій мають право на отримання дивідендів по мірі їх оголошення, а також мають право
одного голосу на акцію на щорічних загальних зборах акціонерів.

6.8. Капітал у доцінках та додатковий капітал

На 31.12.2014 року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
На 31.12.2015 року

Фонд переоцінки
основних засобів
9025
0
9025

Фонд в
додатковому
капіталі
0
0
0

Разом
9025
0
9025

6.9. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) та дивіденди
Залишок на початок року - на 01 січня
Перекласифікація – зменшення корисності нематеріальних активів
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Дивіденди
Списання невизнаної кредиторської заборгованості
Списання невизнаної дебіторської заборгованості
Залишок на 31 грудня

2015 рік
-502
0
+14
0
0
0
-488

Девіденди не оголошувались та і не виплачувались у даних звітних періодах.

6.10. Забезпечення витрат персоналу

2015 рік
126
0
0
126

Залишок на початок року - на 01 січня
Нараховано за рік
Використано у звітному році
Залишок на 31 грудня – Поточні забезпечення (рядок 1660)
6.11. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість
Торгівельна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
(рядок 1615)
Інші поточні зобов’язання (рядок 1690)
Поточна кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом:
- податок на прибуток
- єдиний податок
- податок на додану вартість
- ПДФО
- військовий збір
- податок на землю
Поточна кредиторська заборгованість зі страхування
Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість разом
(рядки 1615 +1690)
В тому числі із загальної суми заборгованості – заборгованість перед
пов’язаними сторонами

2014 рік
-504
0
+2
0
0
0
-502

на
31.12.2015

на
31.12.2014

41

38

182
74
0
30
34
9
1
0
27
66
0

226
66
0
28
29
7
2
0
18
45
0

223

264

0

0

7. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
7.1. Чистий дохід від реалізації

Дохід від реалізації товарів, робіт і послуг
Дохід від інвестиційної нерухомості
Чистий дохід від реалізації разом (рядок 2000)

2015
1308
3030
4338

2014
1394
2028
3422

2015
1237
411
169
168
382
2367

2014
1213
324
121
172
37
1867

2015
0
0

2014
0
0

2015
0
0
0
176
176

2014
0
0
0
139
139

2015
889
353
118
136
285
1781

2014
829
304
94
146
41
1414

7.2. Собівартість реалізації
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші витрати
Собівартість реалізації разом (рядок 2050)
7.3. Інші операційні доходи
Дохід від реалізації товарів, запасів
Інші операційні доходи разом (рядок 2120)
7. 4. Інші операційні витрати
Собівартість реалізованих товарів, запасів
Списання сумнівної заборгованості
Штрафи, пені виплачені
Інші операційні витрати
Інші операційні витрати разом (рядок 2180)
7.5. Адміністративні витрати
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші адміністративні витрати
Адміністративні витрати разом (2130)
7.6. Фінансові доходи (витрати)
відсутні
відсутні
7.7. Інші доходи разом ( рядок 2240)
відсутні
відсутні
7.8. Інші витрати (рядок 2270)
відсутні
відсутні
7.9. Податок на прибуток
відсутній
відсутній

8. РОЗРАХУНОК ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
2015
2014
Середньорічна кількість простих акцій
10741940
10741940
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
10741940
10741940
Чистий прибуток (збиток) на одну прсту акцію
0,001303
0,000186
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,001303
0,000186
прсту акцію
Дивіденди на одну прсту акцію
Після рішення зборів засновників
Суми базового прибутку на акцію розраховано шляхом розподілу чистого прибутку за рік,
що припадає на власників звичайних акцій Товариства, на середньозважену кількість звичайних
акцій в обігу протягом року. Суми розбавленого прибутку на акцію розраховано шляхом
розподілу чистого прибутку, що припадає на власників звичайних акцій Товариства (після
корегування на відсотки по конвертованих привілейованих акціях), на середньозважену кількість
звичайних акцій в обігу протягом року плюс середньозважена кількість звичайних акцій, які
будуть випущені в разі конвертації всіх потенційних звичайних акцій з розбавленим ефектом.
Між звітною датою і датою складання цієї фінансової звітності ніяких інших операцій зі
звичайними акціями або потенційними звичайними акціями не проводилося.
9. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Товариство відстежує і управляє фінансовими ризиками, які виникають в ході його
діяльності. Цими ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
Категорія фінансових інструментів
Фінансові активи:
Гроші та їх еквіваленти
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Інша дебіторська заборгованість
Фінансові зобов’язання
Кредити та позики
Торговельна та інша кредиторська заборгованість

на 31.12.2015

на 31.12.2014

565
1406

103
1605

109

93

223

264

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договірних зобов'язань і
виникнення у Товариства пов'язаних із цим збитків.
Товариством на звітну дату погашена кредитна заборгованість.
Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за
фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають в
себе чотири типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик, ризик зміни цін на
товари та інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на інструменти капіталу. Фінансові
інструменти, піддані ринкового ризику включають в себе кредити та позики, а також фінансові
активи, доступні для продажу.
Ризик зміни цін на дольові фінансові інструменти

Дольові фінансові інструменти, що котируються і не котируються на ринку цінних патерів
Товариства схильні до ризику, зумовленого невизначеністю відносно майбутньої вартості
інвестиційних цінних паперів.

На звітну дату схильність ризику, пов'язаному з фінансовими інструментами, що
котируються і не котируються, оціненими за справедливою вартістю, становила 0 грн.
Ризик ліквідності

Підхід керівництва Товариства до вирішення проблем ліквідності ґрунтується на
ефективному здійсненні операційної діяльності та залученні фінансування для покриття потреб в
оборотному капіталі. Товариство здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом
планування поточної ліквідності. За допомогою цього інструменту аналізуються терміни платежів,
пов'язаних з фінансовими інвестиціями та фінансовими активами (наприклад, дебіторська
заборгованість, інші фінансові активи), а також прогнозовані грошові потоки від операційної
діяльності. Метою Товариства є підтримка балансу між безперервністю фінансування і гнучкістю
шляхом використання банківських овердрафтів, банківських кредитів, векселів.
Управління капіталом

Цілі Товариства при управлінні капіталом: забезпечення здатності Товариства
продовжувати безперервну діяльність, таким чином, щоб приносити дохід акціонерам і вигоду
іншим зацікавленим сторонам. Товариство встановлює суму капіталу пропорційно ризику.
Товариство управляє структурою капіталу і вносить коригування з урахуванням економічних умов
і характеристик ризику щодо відповідних активів. Товариство аналізує капітал на підставі
співвідношення позикових коштів до власного капіталу. Цей коефіцієнт співвідношення
розраховується як співвідношення чистої суми позикових засобів до власного капіталу. Чиста
сума позикових коштів розраховується як загальна сума позикових коштів згідно зі звітом про
фінансове становище мінус грошові кошти та їх еквіваленти. Скоригований капітал складається з
усіх складових капіталу (тобто акціонерного капіталу і нерозподіленого прибутку).
Співвідношення позикових і власних коштів на звітну дату представлено наступним чином:
Кредити та позики
Торговельна та інша кредиторська заборгованість
За вирахуванням грошей та їх еквівалентів
Чисті позикові кошти
Власний капітал
Співвідношення чистих позикових коштів до власного капіталу

10. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ІНФОРМАЦІЯ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

на 31.12.2015
223
-565
-342
11223
-0,03

ПОВЯЗАНІ

СТОРОНИ

на 31.12. 2014
264
-103
161
11209
0,014
ТА

ІНША

Особи, які мають вплив на Товариство - це власники акцій фізичні особи, які володіють
більше 10 відсотками акцій. Операцій між Товариством та власником акцій у 2015 році не було.
Загальна інформація

Основна господарська діяльність Товариства знаходиться на території України. На ринку
здавання майна в оренду появляється багато потенційних конкурентів. В той час, у зв’язку зі
спадом виробництва та зменшенням попиту на орендоване майно,
в даний час неможливо
оцінити потенційний вплив цих факторів на фінансовий стан і результати діяльності Товариства.
Внаслідок цього, активи і діяльність Товариства можуть бути схильні до ризику у випадку
негативних змін в політиці та діловому середовищі.
Зобов'язання з операційної оренди – Товариство виступає в якості орендодавця

Товариство уклало договори оренди нерухомості, що складається з офісних,складських та
виробничих площ у приміщеннях Товариства. Дані договори оренди мають термін тривалістю 1 –
3 років. Всі договори оренди включають пункт про можливість перегляду орендної плати у бік
підвищення у відповідності з поточними ринковими умовами.

Соціальні зобов'язання

Товариством підписано зі своїми працівниками колективний договір. За умовами такого
договору Товариство має зобов'язання по здійсненню своїм працівникам певних виплат у зв’язку
із соціальним забезпеченням, сума яких може змінюватися з року в рік. Резерв під такі
зобов'язання не враховується у фінансовій звітності Товариства, оскільки керівництво не може
достовірно оцінити суму майбутніх виплат у зв’язку із соціальним забезпеченням.
Страхування

Страхова галузь в Україні перебуває в стадії розвитку, тому багато форм страхового
захисту, поширених в інших країнах, в Україні, як правило, ще не є загальнодоступними.
Товариство не має повного страхового покриття по виникненню зобов'язань перед третьою
стороною щодо пошкодження майна або нанесення шкоди навколишньому середовищу в
результаті аварій, пов'язаних з майном або операціями Товариства. Доти, доки Товариство не
отримає адекватне страхове покриття, існує ризик втрати або пошкодження певних активів, що
може зробити істотний негативний вплив на діяльність та фінансовий стан Товариства.
Оподаткування

В результаті нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи України приділяють все
більшу увагу діловим колам. Зважаючи на це, закони і постанови, що впливають на діяльність
підприємств, продовжують стрімко змінюватися. Ці зміни характеризуються незадовільним
складанням законопроектів, неоднозначним їх трактуванням і арбітражним застосуванням з боку
держави. Зокрема, податкові декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади, які за
законом уповноважені застосовувати надзвичайно суворі штрафні санкції, а також стягувати
пеню. Хоча, на думку Товариства, вона належним чином відобразила податкові зобов'язання в
обліку, виходячи зі своєї інтерпретації податкового законодавства, вищевказані факти можуть
створювати податкові ризики для Товариства.
Ризики (ризик ліквідності)

Підхід керівництва Товариства до вирішення проблем ліквідності грунтується на
ефективному здійсненні операційної діяльності та залучення фінансування для покриття потреб в
оборотному капіталі.

Товариство здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування
поточної ліквідності. За допомогою цього інструменту аналізуються терміни платежів, пов'язаних
з фінансовими інвестиціями та фінансовими активами (наприклад, дебіторська заборгованість,
інші фінансові активи), а також прогнозовані грошові потоки від операційної діяльності.
11. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

Після звітного періоду не відбулося якихось істотних подій.
12. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Фінансова звітність, була затверджена загальними зборами акціонерного товариства.
«__-__» ___-____201-_ року.

Примітка: на момент підписання фінансової звітності за 2015 рік збори акціонерів ще не
відбулися, і тому фінансова звітність поточного періоду на зборах акціонерів поки що не
затверджена.
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