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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публiчне акцiонерне товариство "Електромашина" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 00214868 

4. Місцезнаходження 

 61016, Україна, Харківська обл., м. Харкiв, Муранова, б.106 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 (057) 37-37-500, (057) 37-37-501 

6. Електронна поштова адреса  

 starnet@electromashina.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 27.04.2016 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 78 Бюлетень. Цiннi папери України  28.04.2016 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://electromas

hina.com.ua/ в мережі Інтернет 28.04.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

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

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

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

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   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 X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включенодо 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)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

33. Примітки: 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється, тому що посада 

корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня. 

 

Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що Товариство не здiйснювало 

рейтингування. 

 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що iнформацiя про стан 

корпоративного управлiння розкривається акцiонерним товариством вiдповiдно до Положення 

№2826. 

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється, тому що товариство не випускало 

облiгацiй. 

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що товариство не 

випускало iншi цiннi папери. 

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що товариство не випускало 

похiднi цiннi папери. 

 

Iнформацiя  про викуп власних акцiй протягом звiтнього не надається, тому що товариство не 

викупало власнi акцiї протягом звiтнього перiоду. 

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї заповнюються 

емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi,  а товариство до таких емiтентiв не належить, 

тому iнформацiя не надається. 

 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї заповнюються емiтентами, якi займаються 

видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво 

та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi,  

а товариство до таких емiтентiв не належить, тому iнформацiя не надається. 

 

Iнформацiя  щодо особливої iнформацiї не зазначається, оскiльки протягом звiтного року 

особлива iнформацiя не виникала. 

 



Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не надається, тому що товариство 

здiйснило переведення цiнних паперiв з документарної форми iснування у бездокументарну 

форму iснування. 

 

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не 

надається, тому що товариство не випускало борговi цiннi папери. 

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть складалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. 

 

Iнформацiя п.18-27 не надається, тому що емiтент не випускав iпотечнi облагацiї, iпотечнi 

сертифiкати та сертифiкати ФОН. 

 

В iнформацiї про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента у стовбчику "вiд 

загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)" у посадових осiб, якi володiють 1-3 акцiями емiтента, 

що складає згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв 0,0000%  програма 

ставить цифру "0". 

 

В iнформацiї про зобов'язання емiтента поле "Вiдсоток за користування коштами (вiдсоток 

рiчних)" не заповнено, тому що довгостроковий кредит є мультивалютним з рiзними 

вiдсотковими ставками. 

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не подається, тому що емiтент не здiйснював емiсiю 

цiльових облiгацiй. 

 

В основних засобах вiдповiдно до МСФЗ в балансi наводяться данi лише про залишкову або 

ринкову вартiсть майна. 

 

Згiдно з положеннями МСФЗ наводиться загальний пiдсумок, розшифровка даних наводиться 

в Примiтках до звiту. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Електромашина" 

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

 А01 №424048 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 06.02.1996 

4. Територія (область) 

 Харківська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 7342058,25 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 502 

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

 27.11 - Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв 

 27.12 - Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури 

 47.19 - Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах 

10. Органи управління підприємства 

 Не заповнюється, бо ПАТ "Електромашина" є акцiонерним товариством. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "МЕГАБАНК" 

2) МФО банку 

 351629 

3) Поточний рахунок 

 2600210521 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "МЕГАБАНК" 

5) МФО банку 

 351629 

6) Поточний рахунок 

 2600384010521 

 

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 

Придбання, зберiгання, 

використання прекурсорiв 

АВ № 586679 15.09.2011 Державний комiтет України з 

питань контролю за 

наркотиками 

15.09.2016 

Опис 
Строк дiї  виданої лiцензiї закiнчується у  вереснi 2016 року. 

Товариство має намiр подовжувати термiн її дiї, для  отримання  має   



достатню ресурсну базу. 

 

13.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Електричнi машини 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Код за ЄДРПОУ 

 31645126 

4) Місцезнаходження 

 м. Харкiв, вул. Муранова, 106 

5) Опис  

 Емiтент є власником 100% статутного капiталу ТОВ "ТД " Електричнi машини", 

створеного  у 2001 роцi. Статутний капiтал був сформований у повновму обсязi  грошовими 

коштами.  Емiтент має права  стосовно управлiння створеним ним товариством, передбаченi 

дiючим законодаством та  його статутом , зокрема,  брати участь в управлiннi справами 

товариства,  розподiлi прибутку товариства,  отримувати   його частину, одержувати iнформацiю 

про дiяльнiсть товариства,  здiйснити  вiдчуження  часток  у  статутному  

капiталi  товариства. 

 

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Станом на 31.12.2015 року 

всього 17 акцiонерiв- 

юридичних осiб 

- -, -, Харківська обл., - р-н, -, - 3,66 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Станом на 31.12.2015 р.  

всього  7482 акцiонера- 

фiзичних особи 

- -  - 96,34 

Усього 100 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Суколенов Олексiй Юрiйович 



3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Головний бухгалтер ПАТ "Електромашина" з 2008 р.  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 26.05.2008, обрано безстроково 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Повноваження та обов'язки посадової особи: вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх документiв 

емiтента. Призначено на посаду 26.05.2008 року (Наказ №108-к вiд 26.05.2008 р.) Розмiр 

виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданiй посадовiй особi емiтентом: 

посадовiй особi здiйснювалась виплати заробiної плати вiдповiдно до посадового окладу. Стаж 

роботи 21 р.  Головний бухгалтер ПАТ "Електромашина"  з 2008  року. Особа не надала  згоди 

на розкриття паспортних даних. 

 

1) Посада 

 Генеральний директор 

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

 Бондаренко Василь Григорович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1956 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 41 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Електромашина", Директор з виробництва - Перший заступник Генерального 

директора 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 17.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Повноваження та обов'язки посадової особи: вiдповiдно до Статуту емiтента та внутрiшнiх 

документiв емiтента. Стаж  роботи 41р.  Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у 

натуральнiй формi, наданiй посадовiй особi емiтентом: посадовiй особi здiйснювалась виплати 

заробiної плати вiдповiдно до укладеного контракту з товариством. Згiдно з рiшенням 

Наглядової Ради вiд 17.04.2014 р. (протокол засiдання Наглядової Ради №1 вiд 17.04.2014 р.) 

було обрано на посаду Генерального директора. Ранiше обiймав посаду  Директора з 

виробництва - Першого заступника Генерального директора ПАТ "Електромашина".  Особа не 

надала  згоди на розкриття паспортних даних. 

 



1) Посада 

 Голова Наглядової Ради 

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

 Бочаров Валерiй Георгiйович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1949 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 50 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Електромашина", Генеральний директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 17.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Повноваження та обов'язки посадової особи: вiдповiдно до Статуту емiтента та внутрiшнiх 

документiв емiтента. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданiй 

посадовiй особi емiтентом:осадовiй особi здiйснювалась виплати заробiної плати вiдповiдно до 

укладеного контракту з товариством . Згiдно з рiшенням Загальних зборiв вiд 17.04.2014 р. 

обрано на посаду члена Наглядової Ради. Згiдно рiшенням Наглядової ради вiд 17.04.2014 р. 

(Протокол засiдання Наглядової Ради №1 вiд 17.04.2014 р.) обрано Головою Наглядової ради.  

Стаж  роботи 50 рокiв. Ранiше обiймав посаду  Генерального директора ПАТ "Електромашина". 

Особа не надала  згоди на розкриття паспортних даних. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової Ради 

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

 Загоруйко Наталя Володимирiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Електромашина", Директор фiнансовий  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 17.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Повноваження та обов'язки посадової особи: вiдповiдно до Статуту емiтента та внутрiшнiх 

документiв емiтента. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданiй 

посадовiй особi емiтентом: протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не 

виплачувалась. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв вiд 17.04.2014 р. обрано на посаду члена 



Наглядової Ради.  Стаж  роботи 21 р.  Працює  Директором фiнансовим ПАТ "Електромашина". 

Особа не надала  згоди на розкриття паспортних даних. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової Ради 

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

 Холявiн Сергiй Анатолiйович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 начальник департаменту продажу електродвигунiв ЗАТ "Росенергомаш", Генеральний 

директор ТОВ "ТД "Електромашина" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 17.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Повноваження та обов'язки посадової особи: вiдповiдно до Статуту емiтента та внутрiшнiх 

документiв емiтента. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданiй 

посадовiй особi емiтентом: протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не 

виплачувалась. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв вiд 17.04.2014 р. обрано на посаду члена 

Наглядової Ради. Стаж роботи 14 рокiв.  Попереднi посади - начальник департаменту продажу 

електродвигунiв ЗАТ "Росенергомаш",  працiює Генеральним директором ТОВ "ТД 

"Електромашина" (м. Санкт - Петербург). Особа не надала  згоди на розкриття паспортних 

даних. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової Ради 

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

 Бочаров Євген Валерiйович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1988 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 7 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Менеджер з адмiнiстративної дiяльностi СЕБ ПАТ "Електромашина", Заступник 

начальника ОЗЦ ПАТ "Електромашина", помiчник Генерального директора з комерцiйних 

питань ПАТ "Електромашина". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 17.04.2014, обрано 3 роки 



9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Повноваження та обов'язки посадової особи: вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх документiв 

емiтента.Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданiй посадовiй 

особi емiтентом: протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не виплачувалась.Згiдно 

з рiшенням Загальних зборiв вiд 17.04.2014 р. обрано на посаду члена Наглядової Ради. Стаж 

роботи - 7 рокiв.  Попереднi посади - Менеджер з адмiнiстративної дiяльностi СЕБ ПАТ 

"Електромашина", Заступник начальника ОЗЦ ПАТ "Електромашина", помiчник Генерального 

директора з комерцiйних питань  ПАТ "Електромашина".  Особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової Ради 

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

 Юхно Галина Анатолiївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1957 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 41 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 23  Харкiвська мiська дитяча полiклiнiка, Завiдуюча вiддiленням 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 17.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має.Повноваження та обов'язки посадової особи: вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх 

документiв  емiтента.Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданiй 

посадовiй особi емiтентом: протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не 

виплачувалась.Згiдно з рiшенням Загальних зборiв вiд 17.04.2014 р. обрано на посаду члена 

Наглядової Ради. Стаж роботи 41 р. Працює Завiдуючою вiддiленням  23 Харкiвської мiської 

дитячої полiклiнiки. Особа не надала  згоди на розкриття паспортних даних. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Таранова Iрина Iванiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 



 ПАТ "Електромашина", начальник Управлiння економiки, начальник планово- 

економiчного вiддiлу. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 17.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Повноваження та обов'язки посадової особи: вiдповiдно до Статуту емiтента та внутрiшнiх 

документiв емiтента. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданiй 

посадовiй особi емiтентом: протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не 

виплачувалась. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв вiд 17.04.2014 р. обрано на посаду члена 

Ревiзiйної комiсiї. Стаж роботи 25 рокiв. Попереднi посади -  начальник управлiння економiки 

"Електромашина", працює  начальником ПЕВ ПАТ "Електромашина". Особа не надала  згоди на 

розкриття паспортних даних. 

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Колесник Валентина Iванiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 37 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Електромашина", начальник  бюро ВОПЗ  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 17.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 В iнших органах ПАТ посад не займає. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.Повноваження та обов'язки посадової особи: вiдповiдно до 

Статуту емiтента та внутрiшнiх документiв емiтента.Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi 

у натуральнiй формi, наданiй посадовiй особi емiтентом: протягом звiтного перiоду винагорода 

посадовiй особi не виплачувалась.Згiдно з рiшенням Загальних зборiв вiд 17.04.2014 р. обрано 

на посаду  члена Ревiзiйної комiсiї. Згiдно Статуту, Положення про Ревiзiйну комiсiю та 

Протоколу №1 засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 17.04.2014 р. обрано на посаду голови Ревiзiйної 

комiсiї. Стаж роботи 37 рокiв. Попереднi посади - начальник бюро ВОПЗ  ПАТ 

"Електромашина". Особа не надала  згоди на розкриття паспортних даних. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Загоруйко Валерiй Миколайович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1968 



5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПII "МакДональдз Юкрейн ЛТД", консультант з виробництва 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 17.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має.Повноваження та обов'язки посадової особи: вiдповiдно до Статуту емiтента та внутрiшнiх 

документiв емiтента.Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданiй 

посадовiй особi емiтентом: протягом звiтного перiоду винагорода посадовiй особi не 

виплачувалась.Згiдно з рiшенням Загальних зборiв вiд 17.04.2014 р. обрано на посаду члена 

Ревiзiйної комiсiї. Стаж роботи 17 рокiв. Попереднi посади - консультант з виробництва ПII 

"МакДональдз Юкрейн ЛТД"(м. Харкiв). Особа не надала  згоди на розкриття паспортних 

даних. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Наглядової 

ради 

Бочаров Валерiй 

Георгiйович 

- -  - 18 467 17

9 

62,8815 18 467 

179 

0 0 0 

Член Наглядової 

Ради 

Загоруйко Наталя 

Володимирiвна 

- --  - 7 341 100 24,9967 7 341 1

00 

0 0 0 

Член Наглядової 

Ради 

Холявiн Сергiй 

Анатолiйович 

- -  - 3 0 3 0 0 0 

Член Наглядової 

Ради 

Юхно Галина 

Анатолiївна 

- -  - 1 0 1 0 0 0 

Член Наглядової 

Ради 

Бочаров Євген 

Валерiйович 

- -  - 1 0 1 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Колесник 

Валентина 

Iванiвна 

- -  - 3 000 0,0103 3 000 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Суколенов 

Олексiй Юрiйович 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

Ради 

Таранова Iрина 

Iванiвна 

- -  - 117 0,0003 117 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Загоруйко Валерiй 

Миколайович 

- -  - 77 365 0,2634 77 365 0 0 0 

Генеральний 

директор 

Бондаренко 

Василь 

Григорович 

- -  - 120 0,0003 120 0 0 0 

Усього 25 888 88

6 

88,1525 25 888 

886 

0 0 0 

 

 





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

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

- - -, -, - р-н, -, - 0 0 0 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Бочаров Валерiй Георгiйович - -  - 18 467 17

9 

62,8815 18 467 179 0 0 0 

Загоруйко Наталя Володимирiвна - -  - 7 341 100 24,9967 7 341 100 0 0 0 

Усього 25 808 27

9 

87,8782 0 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 17.04.2015 

Кворум зборів 97,37 

Опис 17.04.2015 р.  вiдбулися  рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства , кворум 

становив 97,37%  голосiв.  

  До порядку денного виносилися питання: 

1.Обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї зборiв. 

2.Звiт Генерального директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства в 2014 р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства на 2015 рiк. 

3.Звiт Наглядової Ради Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства в 2014 р. 

4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї  Товариства про пiдсумки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства в 2014 р. 

5.Про затвердження балансу та рiчних фiнансових результатiв дiяльностi 

Товариства за 2014 рiк. 

6.Про розподiл прибутку Товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення про виплату 

дивiдендiв. 

7.Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв, що укладалися  ПАТ    

"Електромашина" в ходi поточної господарської дiяльностi протягом року. 

8.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть укладатися  ПАТ    

"Електромашина" в ходi поточної господарської дiяльностi протягом року вiд 

дати проведення Загальних зборiв Товариства. 

 Пропозицiї до  перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не находили. 

 Голосування на Загальних зборах вiдбувалося вiдповiдно до Статуту Товариства 

за допомогою бюлетенiв. 

  Розглянутi всi питання порядку денного. Рiшення з усiх питань  прийнятi 

одноголосно. 

 Протягом звiтного року позачерговi збори не скликалися. 

 

 

 



VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітного 

періоду 

За результатами періоду, 

що передував звітному 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 1 000 000 0 3 000 000 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0,03 0 0,1 0 

Сума виплачених дивідендів, грн. 864 152,86 0 2 538 018,17 0 

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

14.05.2015  12.05.2014  

Дата виплати дивідендів 25.05.2015  21.05.2014  

Опис Рiшення про виплату дивiдендiв  у  звiтному роцi прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв Товариства 17.04.2015 року. На виплату дивiдендiв направлено 

частину нерозподiленого прибутку у розмiрi 1 000 000 грн.  Рiшенням Наглядової 

ради Товариства  (Протокол № 1 вiд 08.05.2015р.) визначений  порядок виплати 

дивiдендiв.  

Перелiк акцiонерiв, якi мають право на їх отримання, складено станом на 

14.05.2015р. Дивiденди виплачувалися з 25.05.2015 до 16.10.2015 р. з розрахунку 

0, 03 грн. на 1 акцiю з урахуванням округлень. 

Виплати  дивiдендiв здiйснювалися шляхом видачi  грошових коштiв з каси  за 

мiсцезнаходженням Товариства. Акцiонерам, якi не мали змоги одержати 

дивiденди вищевказаним  способом,  та звернулися до Генерального директора 

Товариства з вiдповiдною письмовою заявою, дивiденди  перерахованi  поштовим 

переказом. 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя 

"перший фiнансовий посередник" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 35669968 

Місцезнаходження 01030, Київська обл., м. Київ, вул. 

Богдана Хмельницького, 16-22 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 263404 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013 

Міжміський код та телефон (044)3747375 

Факс - 

Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних 

паперiв: депозитарна дiяльнiсть 

Опис ТОВ "Фiнансова компанiя "Перший 

фiнансовий посередник" є 

депозитарною установою  та надає  

ПАТ "Електромашина"  послуги згiдно 

договору  № ДМ-1710/15 вiд 20.10.2015 

р. 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"МЕГАБАНК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 09804119 

Місцезнаходження 61002, Харківська обл., м. Харкiв, вул. 

Артема, буд. 30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 263494 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (057)7602087 

Факс - 

Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку: депозитарна дiяльнiсть 

Опис Публiчне акцiонерне товариство 

"МЕГАБАНК"  є депозитарною 

установою, що надає послуги зi 

зберiгання цiнних паперiв на рахунку  

Товариства згiдно договору про 

вiдкриття рахунку у цiнних паперах № 

07-508 вiд 13.04.2011 року. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071, Київська обл., м. Київ, вул. 

Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 1340 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.07.2015 

Міжміський код та телефон (044) 5910437 

Факс (044)4825207 

Вид діяльності обслуговування емiсiї цiнних паперiв 

Опис Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" є  

установою, що надає послуги згiдно 

договору про обслуговування емiсiї 

цiнних паперiв № ОВ-7096 вiд 

24.10.2014 року. Є фiнансовою 

установою з 08.05.2008р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Українська фондова бiржа" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 14281095 

Місцезнаходження 01034, Київська обл., м. Київ, пров. 

Рильський, б.10 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 581214 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший ДКЦПФР 



документ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011 

Міжміський код та телефон (057)2782850 

Факс (044)2353284 

Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку-дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 

на фондовому ринку 

Опис Приватне акцiонерне товариство 

"Українська фондова бiржа"  надавало 

послуги щодо допуску та перебування в 

бiржовому списку за категорiєю 

позалiстингових цiнних паперiв акцiй 

iменних простих емiтента згiдно 

договору про допуск та перебування 

акцiй в бiржовому списку УФБ № 296 

вiд 22.11.2011 року. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Мега-Гарант" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30035289 

Місцезнаходження 61002, Харківська обл., м. Харкiв, вул. 

Артема, 46 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ 569100 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.12.2010 

Міжміський код та телефон (057)7196822 

Факс - 

Вид діяльності послуги страхування майна 

Опис Публiчне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Мега-Гарант" 

надавало послуги страхування майна . 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"СПIКА-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 23464570 

Місцезнаходження 61003, Харківська обл., м. Харкiв,  

Майдан Павлiвський, б. 1/3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№0861 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (057)7648154 

Факс - 

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис Товариство з обмеженою 

вiдповiльнiстю Аудиторська фiрма" 



Спiка - аудит"  надавало послуги щодо 

проведення аудиту бухгалтерського 

облiку та фiнансової звiтностi та 

складання аудиторського висновку 

Товариства згiдно договору на 

проведення обов'язкового аудиту . 

 



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 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.06.2010 56/20/1/10 Харкiвське 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA4000075055 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 29 368 23

3 

7 342 058,25 100 

Опис 

Протягом звiтного перiоду акцiї емiтента не перебували в лiстингу на фондових бiржах. Акцiї Товариства перебувають у бiржовому списку за 

категорiєю позалiстингових цiнних паперiв на ПРАТ "Українська фондова бiржа".  Торгiвля  акцiями емiтента не здiйснюється на зовнiшнiх 

ринках. 

 Iнших цiнних паперiв, нiж  зазначенi акцiї, Товариство не випускало. 

 



XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Пiдприємство засноване в 1868 роцi як паровозно-ремонтнi майстернi. З 1969 року 

спецiалiзується на виробництвi електричних машин постiйного струму. З 1996 року перетворене 

в вiдкрите акцiонерне товариство "Електромашина". З 15.04.2010 року Публiчне акцiонерне 

товариство "Електромашина"  є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства 

"Електромашина" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

Органiзацiйну структуру пiдприємства складають пiдроздiли основного виробництва 

(виробництво двигунiв, виробництво апаратури), допомiжнi пiдроздiли (штампувальне 

виробництво, зварювальне виробництво, виробництво нормалiзованих деталей) i пiдроздiли 

технiчних служб. У структурi Товариства є спецiальне конструкторське технологiчне бюро, 

вiддiл головного технолога, вiддiл якостi та метрологiї, iнструментальне виробництво. 

Фiлiї та представництва Товариством не створенi. Дочiрнiм пiдприємством є Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЕЛЕКТРИЧНI МАШИНИ", м. Харкiв. 

Протягом звiтного року вiдбулися змiни у структурi пiдприємства  - лiквiдованi апаратний цех 

та  бюро автоматизованої системи управлння виробництвом.  Вiдбулися змiни також у 

структорiних пдроздiлах: у машинному цеху та цеху нормалiзованих деталiв змiнено склад та 

спiввiдношення внутрiшнiх ланок, створене бюро гарантiйного ремонту. 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

 У звiтному роцi продовжувалася робота по  вдосконаленню структури управлiння та 

оптимiзацiї чисельностi працюючих.За звiтний перiод середньоблiкова чисельнiсть працiвникiв 

облiкового складу становила  502 особи,  позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за 

сумiсництвом не було, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого 

часу (дня, тижня)  становила - 20 осiб. 

Фонд оплати працi  за звiтний рiк становив 18933,5 тис. грн.  В порiвняннi з 2014 роком, у 2015 

р. фонд оплати працi зменшився на 6193,1 тис.грн.  

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 

операцiйним потребам емiтента:  

рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам емiтента. У 2015 роцi 

пiдвищило квалiфiкацiю 22 працiвники, з них безпосередньо на виробництвi - 7 осiб, у 

навчальних закладах - 15 осiб. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 



установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, 

тому iнформацiя про спiльну дiяльнiсть емiтента з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами не надається. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Нарахування зносу основних засобiв, порядок формування яких встановлений проводиться 

вiдповiдно вимог статтi 145 Податкового кодексу України. Придбанi (отриманi) запаси 

враховуються на балансi пiдприємства по первiснiй вартостi iз урахуванням усiх витрат, 

пов'язаних з їхнiм придбанням (фактичною собiвартiстю).  

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основною продукцiєю пiдприємства вже бiльш 60 рокiв є електричнi машини постiйного струму 

вiд 0,37 до 315 квт будь-якого конструктивного i клiматичного виконання,устаткування для 

рудникових, тягових, контактних I акумуляторних електровозiв, рудникова апаратура, 

регульованi перетворювачi постiйного струму. За цi роки заводом було зроблено бiльш 200 

типiв серiйних i спецiальних видiв електричних машин, апаратiв. З урахуванням рiзних 

виконань по електричним параметрам, монтажним i приєднувальним розмiрам, способам 

охолодження i захисту, клiматичним факторам, номенклатура продукцiї, що випускається, 

нараховує десятки тисяч модифiкацiй. 

Сьогоднi ПАТ "Електромашина" - сучасне пiдприємство, єдине в галузi по видах i призначенню 

продукцiї, що випускається: електричнi машини постiйного струму серiї 4П й 5П 

загальнопромислового виконання з висотами обертання 100, 132, 160, 200, 225, 250, 280, 315, 

355 мм потужнiстю вiд 0,5 до 200 квт рiзних виконань i модифiкацiй  з висотами обертання 250, 

280, 315, 355, 400 мм потужнiстю вiд 20 до 200 квт; силове електроустаткування для рудникових 

електровозiв у складi тягових електродвигунiв рудникового вибухобезпечного виконання ДРТ-

10, ДРТ-13М, ДРТ-23,5 i рудникового нормального виконання ДТН-34М, ДТН-46М в комплектi 

з апаратурою керування (контролери, автоматичнi вимикачi, струмоприймачi, блоки дiодiв, 



блоки резисторiв); допомiжне електроустаткування для магiстральних i маневрових тепловозiв: 

стартери-генератори 4ПСГ, 5ПСГМ, 5ПСГП, двигуни компресора П2КМ, 2П2КМ; краново-

мєталургiйнi електродвигуни серiї Д12М, Д21М, Д22М, Д31М, Д32М, Д41М, Д806М, Д808М, 

Д810М, Д812М, ДК213Д2М, ДК309М, ДПВ52; рудникова апаратура для комплектацiї 

рудникових акумуляторних i контактних електровозiв: КРВ2М, КС304М, КС305М  БСВ1М, 

БД2М, БРIМ, БРВ1М, ВРВ150М2, СН12М, СН28М; струмоприймачi кiльцевi екскаваторнi типу 

ТКЭ 23-5 УХЛ2, ТКЭО-5УХЛ1, ТКЭ14-5УХЛ2. 

За географiчною сегментацiєю основна доля замовникiв в Українi представлена схiдними та 

центральними регiонами: металургiйнi пiдприємства (Днiпропетровська область), гiрсько-

збагачувальнi комбiнати (Днiпропетровська та Запорiзька областi), великi машинобудiвнi 

пiдприємства (Днiпропетровська,  Запорiзька i Харкiвська областi) тi пiдприємства галузi 

паперового виробництва (пiвнiчнi та захiднi регiони України). Основними зовнiшньо 

економiчними ринками збуту є  Киргизiя, Грузiя, Республiка Казахстан,Росiя, Германiя, В'єтнам, 

Болгарiя.  

Новим напрямком дiяльностi для ПАТ "Електромашина" є розробка конструкторської 

документацiї i виготовлення дослiдного асинхронного двигуна 4АЖ225.   Завод має у своєму 

розпорядженнi сучасну експериментальну i дослiдницьку базу i досвiдчене виробництво. 

Розробка зразкiв нової продукцiї ведеться з використанням автоматизованих систем 

проектування. У виробництво успiшно впроваджена комплексна система керування якiстю ISО 

9001.  

З метою збiльшення обсягу продаж продукцiї ПАТ "Електромашина"  для подальшого 

змiцнення iмiджу пiдприємства, яке стабiльно працює i випускає лiквiдну продукцiю, 

вживаються наступнi заходи:  

1. Збiр комерцiйної iнформацiї, оцiнка потенцiйної мiсткостi ринку продукцiї заводу; постiйно 

проводились збори i аналiзи iнформацiї зi споживачiв продукцiї (потреба, вiдкликання по якостi, 

новi проекти, взаємини з менеджерами та iн.); щокварталу аналiзувалась iнформацiя з 

конкурентiв (рiвень цiн, умови постачання, умови розрахункiв та iн.).  

2. Пiдготовка й аналiз матерiалiв найбiльш перспективних сегментiв ринку: проводився (1 раз у 

рiк) аналiз споживачiв пiдприємства по таких параметрах як вiдпускна цiна, статус (виробник, 

посередник та iн.).  

3. Пропозицiї по цiноутворенню: приведення цiн пiдприємства у вiдповiднiсть з вимогами ринку 

(на вiдмiну вiд стандартної ситуацiї - можливо як пiдвищення, так i зниження цiн). Для цього 

проводити вивчення цiн конкурентiв, вивчення бажання споживачiв заплатити ту чи iншу цiну й 

аналiз витрат. З огляду на пiдвщення цiн на матерiали й комплектючi, рiст мiнiмальної зарплати 

згiдно законодавства України, пiдвищення цiн на енергоносiї, протягом року збiльшувалися 

договiрнi цiни на продукцiiю, що випускається у середньому на 5-10% . 

4. Рекламно-iнформацiйна дiяльнiсть: корегування интернет-сайта з урахуванням змiни 

концепцiї фiрмового стилю i верстка каталогу ПАТ "Електромашина" у новому форматi. Друк 

iнформацiйних каталогiв завод робить самостiйно в кiлькостi, необхiднiй для нормального 

задоволення потреб споживачiв (орiєнтовно 1000 од.). з метою подальшого просування 

продукцiї ПАТ "Електромашина" i пiдвищення информованностi постiйних i потенцiйних 

замовникiв, а також ознайомлення з ринком електроустаткування, пропонованого на 

рiзноманiтних виставках.  

Серед постачальникiв сировини та матерiалiв на ПАТ "Електромашина" можна вiдзначити 

наступних постачальникiв, що займають бiльше 10% загального об'єму постачання:  

1. Кабельно-проводникова продукцiя: ТОВ "Пiвденкабельiнвест-плюс", м. Харкiв; ТОВ 

"Техпровод", м. Запорiжжя. 

2. Прокат чорних металiв: ТОВ "АВ Метал групп", м. Харкiв.  

3. Лиття: ДП завод "Електроважмаш", м. Харкiв. 

 

 



Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

За 2010-2015 роки було придбано такi основнi активи: цифрова автоматична телефонна станцiя; 

компресор; котел водогрiйний iз автоматикою; насос КМ-150; локальнi очиснi споруди, 

комплект обладнання для технологiчних цiлей з котлом електродним; вiброкомплекс ВК-07 та 

iнше. Вiдчуження активiв: пакетирувальний пресс; резервуар для рiдини; автовантажник. 

Впроваджена вакуум-нагнiтальна установка для просочення якорiв i впроваджена просочення 

якорiв компаундом Елпласт-180 ВД в МЦ. Крiм цього, впроваджена: технологiя виготовлення 

деталей коробки виводiв на двигун 4 ПНЖ 200 методом штампування, замiсть механообробки; 

впроваджена технологiя виготовлення диска на вентилятор 2П2К методом штампування замiсть 

вирiзки на дискових ножицях; впроваджений у виробництво електродвигун постiйного струму 

4ПНЖ200S1, призначений для приводу вентилятора охолодження блокiв резисторiв тепловозiв 

та електровозiв;  впроваджена технологiя з виробництва листiв магнiтно-проводу на пресi з 

цифровим керуванням; впроваджена технологiя механiзованої притирки щiток електродвигунiв 

постiйного струму; впроваджено технологiю збирання держателiв щiток утримувачiв 

електродвигунiв постiйного струму з цiльного корпусу замiсть збiрного; впроваджено 

устаткування для обробки валiв машин постiйного струму з цифровим керуванням 

(обробляючий центр) MULTUS. 

Встановленi 2 печi для сушки якорiв i впроваджена технологiя сушiння. 

Придбана установка для вхiдного контролю пiдшипникiв i в даний час проходить впровадження 

її у виробництво. 

Було придбано ряд устаткування: - установка ТВЧ для пайки рiзцiв в IЦ, що дозволило зняти 

проблему з паяними рiзцями в цехах заводу; - стрiчково - вiдрiзний верстат мод. 

У звiтному перiодi придбаний i вводиться в експлуатацiю карусельний верстат мод.1516, 

виконанийкапiтальний ремонт токарного верстата з ЧПУ 16А20, виконаний ремонт мостового 

крану, виконаннi роботи з укладання кабельної лiнiї вiд подстанцiї "Iвановка" до заводу. 

Загальна сума придбань складає  887000 грн. 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 

звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація Зазначенi правочини протягом звiтного перiоду не  укладалися. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства 

вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". 

Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний строк корисного 

використання яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких визначається залежно вiд класу, 



якi використовуються в процесi виробництва надання послуг, здавання в оренду iншим 

сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. 

Основнi засоби Товариства облiковуються за об'єктами. Об'єкти основних засобiв 

класифiкуються за окремими класами. 

Класи основних засобiв 

 

Клас основних засобiв  Суттєвiсть, грн.  Строк корисного використання, рокiв

 Метод нарахування амортизацiї 

 

Будiвлi 1000 20 Прямолiнiйний 

Споруди  1000 15 Прямолiнiйний 

Передавальнi 

пристрої  1000 10 Прямолiнiйний 

Машини та обладнання  1000 5 Прямолiнiйний 

Обчислювальна технiка 1000 2 Прямолiнiйний 

Транспортнi засоби  1000 5 Прямолiнiйний 

Iнструменти  1000 4 Прямолiнiйний 

 

Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання в складi основних засобiв, до 

моменту початку експлуатацiї числяться у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю 

основнi засоби. 

Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю, яка включає в себе вартiсть 

придбання i всi витрати пов'язанi з доставкою i введенням об'єкта в експлуатацiю. 

Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямим 

витратам на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з 

вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв проводиться прямолiнiйним способом 

виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних 

засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю. 

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати 

перiоду в мiру їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i удосконалень основних засобiв 

капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв 

виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової 

вартостi складного об'єкта, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого 

компонента. 

Товариство використовує для оцiнки основних засобiв першу модель-облiк за фактичними 

витратами. 

У разi наявностi факторiв знецiнення активiв основнi засоби вiдображати за мiнусом збиткiв вiд 

знецiнення згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

Основнi засоби, призначенi для продажу, та вiдповiдають критерiям визнання облiковуються 

вiдповiдно до МСФЗ 5. 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Найiстотнiшою проблемою є неухильний зрiст цiн на енергоносiї, матерiали та покупнi 

комплектуючi. З iншого боку,  це  суттєвi обмеження ринку збуту при формуваннi цiн на 

продукцiю, що виготовляється, високi процентнi ставки за кредитами, що обмежує 

використання кредитних ресурсiв для поповнення оборотних коштiв. Дiяльнiсть товариства 

обмежується  також недосконалiстю норм чинного законодавства України (митного, 

податкового, пенсiйного). 



 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

Протягом звiтного року  виплата штрафних санкцiй  та/або компенсацiй за порушення  

законодаства Товариством не здiйснювалася. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Пiдприємство орiєнтується, насамперед на власнi ресурси. Коефiцiєнт покриття станом на 

31.12.2015 року становить 4,74, що вище його оптимального рiвня                      (оптимальний 

рiвень 1,0-2,0), i вказує на достатнiсть оборотних активiв пiдприємства для погашення своїх 

поточних боргiв. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Кiлькiсть та вартiсть невиконаних контрактiв на кiнець звiтного перiоду не перевищують 

необхiдний норматив для рiвномiрного завантаження виробництва. Невиконаних контрактiв на 

кiнець звiтного перiоду не має. Очiкуваний прибуток  становить  500 000 грн. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Пiдприємство у дiяльностi в 2016 роцi орiєнтується на виконання наступних стратегiчних цiлей: 

Збiльшення обсягiв товарної продукцiї, що випускається, не менше 123,8  млн. грн. або 1850 шт. 

електродвигунiв. Пiдвищення рiвня якостi продукцiї згiдно iз стандартами ISO 9001-2000. 

Розширення географiчного сегмента продажiв на європейських ринках збуту, пiдвищення 

зацiкавленостi та довiри з боку клiєнтiв, отримання конкурентних переваг шляхом посилення 

контролю якостi продукцiї. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Протягом звiтного перiоду з метою пiдвищення конкурентоспроможностi тягових рудничних 

двигунiв проведенi конструкторськi дослiдження, розроблений, випробований та переданий в 

виробництво для серiйного випуску прилад для монiторiнгу температури обмоток 

електродвигунiв з метою його захисту вiд згоряння. Розроблений та  виготовлений  дослiдний 

асинхронний двигун 4АЖ225. 

 

 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною 

в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 

виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

За звiтний перiод вiдсутнi судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на 

суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента. 

 

 

 



Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi, за наявностi, iнформацiя про результати та аналiз 

господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi 

наведена в аудиторському висновку. 

 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 16 749 0 0 0 16 749 0 

  будівлі та споруди 7 755 0 0 0 7 755 0 

  машини та обладнання 6 588 0 0 0 6 588 0 

  транспортні засоби 403 0 0 0 403 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 2 003 0 0 0 2 003 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
8 0 0 0 8 0 

  будівлі та споруди 8 0 0 0 8 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 16 757 0 0 0 16 757 0 

Опис 

Знос основних засобiв становить 53,9%. Нарахування амортизацiї 

малоцiнних необоротних активiв передбачено в розмiрi 100% їхньої 

вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта. Обмежень на 

використання немає. Всi основнi засоби знаходяться за мiсцем 

знаходження товариства. Зарахування на баланс придбаних, або 

виготовлених основних засобiв здiйснюється згiдно МСБО 16  i 

включає наступне : витрати нарахованi (сплаченi) постачальникам 

активiв, реєстрацiйнi збори, збори сплаченi в зв'язку з придбанням 

права на об'єкт основних засобiв. У випадку вибуття, об'єкт 

виключається з активiв (списується з балансу) у вiдповiдностi з МСБО 

16. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

19 168 30 868 

Статутний капітал (тис.грн) 7 342 7 342 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

7 342 7 342 

Опис Наявнi чистi  активи ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" станом на 31.12.2015 р. є вищими нiж 

статутний капiтал пiдприємства, що свiдчить про ефективне використання акцiонерного 

капiталу з метою отримання прибутку, забезпеченню iнтересiв кредиторiв, збереження 



статутного капiталу на рiвнi заявленого та дотримання норм Цивiльного Кодексу 

України, зокрема ст.155 " Статутний капiтал акцiонерного товариства " про наявнiсть 

чистих активiв, величина яких на дату Балансу є бiльшою вiд статутного капiталу, та ст. 

158 " Обмеження щодо випуску цiнних паперiв та щодо  виплати дивiдендiв ", якою 

передбачено, що акцiонерне товариство не має права оголошувати та сплачувати 

дивiденди до повної сплати усього статутного капiталу, при зменшеннi вартостi чистих 

активiв до розмiру меншого, нiж розмiр статутного капiталу та резервного фонду.  

Висновок Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв (19168,0 тис.грн.) та статутним 

капiталом (7 342,0 тис.грн.) станом на 31.12.2015 року становить  11826,0 тис. грн..Це 

вiдповiдає вимогам п.3. статтi 155 Цивiльного кодексу України. Величина статутного 

капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 5 401,5 X X 

у тому числі:  

Кредит 13.09.2010 5 401,5 0 30.11.2016 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

-  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

-  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

-  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

-  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

-  0 X  

Податкові зобов'язання X 463 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 223 X X 

Усього зобов'язань X 24 413 X X 

Опис Сума заборгованностi за кредитом станом на 31.12.2015 року 

становить 5401,5 тис.грн. Кредит є мультивалютним з рiзними 

вiдсотковими ставками.  

 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за 

звiтний перiод становить 15261 тис. грн. Поточнi зобов'язання 

за розрахунками з: - одержаних авансiв - 906 тис. грн.; - 

бюджетом - 463 тис. грн.;- страхування - 446 тис. грн.; - оплати 



працi - 860 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання за звiтний 

перiод 223 тис.грн. 

Iншi данi наданi в Примiтках до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

 

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 2013 1 0 

2 2014 1 0 

3 2015 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів  X 



наглядової ради 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 3 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  16 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть)  протягом звiтного року комiтети не створювалися. 

Інше (запишіть) не створено 

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності 

 



комітетів 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 

(запишіть) 

Голова Наглядової ради отримує винагороду згiдно  трудового 

Контракту з Товариством. Члени Наглядової ради винагороди не 

отримують. 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 

 
 X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 



Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні 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)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 



 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
у Товариствi розроблено також Положення про розкриття 

iнформацiї акцiонерам , Положення про виплату дивiдендiв 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 



Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

нi 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

 аудитор не змiнювався 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

iншi органи перевiрки не проводили 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 



Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

немає 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
X 

Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  так 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: нi 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: нi 

 

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: 

нi 

 

Звіт про корпоративне управління 



 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

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

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 



установою та результати їх розгляду 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"СПIКА-АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

23464570 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

61125, м. Харкiв, 

Червоношкiльна набережна, 

16, фактичне розташування м. 

Харкiв, майдан Павлiвський, 

1/3. 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

0861, 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 

Реєстраційний номер 000314, 

серія П,  номер 000314, дата 

видачі 30.11.2015, строк дії 

24.09.2020 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

  

61003, м. Харкiв, майд. Павлiвський, 1/3,                                            

тел./факс: +38 (057) 764-81-54                                                                

e-mail: spika-audit@mail.ru                                                                       

 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО  КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЕЛЕКТРОМАШИНА" 

 

станом на 31 грудня 2015р. 

 

Управлiнському персоналу  

ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" 

 

Вступний параграф 

 

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО 



АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШИНА"  (далi за текстом ПАТ 

"ЕЛЕКТРОМАШИНА") яка додається у складi: 

? Консолiдований Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 р.; 

?  Консолiдований Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 

2015 рiк; 

?  Консолiдований Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 

рiк; 

?   Консолiдований Звiт про власний капiтал за 2015 рiк; 

?  Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi за 2015 рiк, якi складаються з 

стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток до 

окремих статей фiнансової звiтностi. 

Концептуальною основою для пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi 

ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"  є Мiжнароднi Стандарти Фiнансової Звiтностi 

(надалi - МСФЗ), Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (надалi - МСБО) 

та Тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової 

звiтностi та iнших чинних законiв та нормативно - правових актiв України 

стосовно бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi. 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" за 2015р. 

складена у вiдповiдностi до МСФЗ, що є чинними та офiцiйно опублiкованi на 

сайтi Мiнiстерства фiнансiв України станом на 01.01.2015р. Пiдприємство не 

застосовує жодних МСФЗ достроково. 

Формат консолiдованих фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог 

Мiнiстерства фiнансiв України, що затверджує форми фiнансових звiтiв в 

Українi. Рядки не мiстять посилань на вiдповiднi Примiтки, тому що це не 

передбачено формами. 

Облiкова полiтика ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"  прийнята Наказом директора 

пiдприємства № 183 вiд  29.12.2011р.  i до наступного часу є незмiнною. 

Облiкова полiтика розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, 

якi використовує пiдприємство при складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

МСФЗ, встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку. Основними 

якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, 

суттєвiсть, надiйнiсть, своєчаснiсть, правдиве вiдображення, превалювання 

сутностi над формою, нейтральнiсть, повнота, порiвняннiсть. Використання 

основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне 

складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану пiдприємства, його 

результатiв дiяльностi та руху грошових коштiв. Фiнансова звiтнiсть 

пiдготовлена з використанням припущення про продовження дiяльностi 

пiдприємства в осяжному майбутньому.  

Аудиторський висновок пiдготовлено на пiдставi договору №21/2016 вiд 

10.03.2016 р., а також згiдно з Мiжнародним стандартом аудиту № 705 

"Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". 

Аудит фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р. проведено за перiод з 

01.01.2015р. по 31.12.2015р. Аудит розпочато 15.03.2016р. та закiнчено 



11.04.2016р. 

 

 

Основнi вiдомостi про емiтента 

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА" засновано 

вiдповiдно до рiшення  Регiонального вiддiлення Фонду державного майна 

України по Харкiвськiй областi № 131П вiд 05.02.1996 р., шляхом перетворення 

державного пiдприємства "Харкiвський завод Електромашина" у вiдкрите 

акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про заходи 

щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових 

сертифiкатiв" вiд 26.11.1994 р. № 699/94 та Постанови Кабiнету мiнiстрiв 

України № 686 вiд 07.12.1992 р. "Про затвердження порядку перетворення в 

процесi приватизацiї державних пiдприємств  у вiдкритi акцiонернi товариства". 

Свiдоцтвом № 00214868 вiд 12.02.1996 про державну перереєстрацiю суб'єкта  

пiдприємницької дiяльностi завод "Електромашина" перереєстровано у Вiдкрите 

акцiонерне товариство "Електромашина". 

 Протоколом № 1 вiд 29.03.2010 р. Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, 

прийняте рiшення щодо визначення типу акцiонерного товариства 

"Електромашина", як Публiчне акцiонерне товариство.     

           Статут Товариства приведено у вiдповiднiсть до Закону України "Про 

акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. iз змiнами та доповненнями. 

Змiнено найменування акцiонерного товариства з вiдкритого акцiонерного 

товариства на публiчне.  

 Нова редакцiя статуту затверджена загальними зборами акцiонерiв та  

зареєстрована  03.06.2011 р. № 1 480 105 0011 05508.  

Нова редакцiя Статуту ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" була зареєстрована 

05.05.2014 р. за № 1 480 105 00180 05508 ( Рiшення загальних зборiв акцiонерiв 

№ 1 вiд 17.04.2014 року). Новою редакцiєю Статут Товариства було приведено у 

вiдповiднiсть до чинного законодавства, а також змiнено повноваження 

Наглядової ради. Змiн у розмiрi статутного капiталу не було. 

 

Iдентифiкацiйний код 00214868 

Мiсце знаходження: 61016, м. Харкiв, вул. Муранова,106 

Основнi види дiяльностi за КВЕД - 2010:  

             27.11 - виробництво двигунiв , генераторiв, трансформаторiв 

 Основними напрямками спецiалiзацiї ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" є: 

виробництво електричних машин постiйного струму вiд 0,37 до 315 квт будь-

якого конструктивного i клiматичного виконання,устаткування для рудникових, 

тягових, контактних I акумуляторних електровозiв, рудникова апаратура, 

регульованi перетворювачi постiйного струму. За цi роки заводом було зроблено 

бiльш 200 типiв серiйних i спецiальних видiв електричних машин, апаратiв. З 

урахуванням рiзних виконань по електричним параметрам, монтажним i 



приєднувальним розмiрам, способам охолодження i захисту, клiматичним 

факторам, номенклатура продукцiї, що випускається, нараховує десятки тисяч 

модифiкацiй. 

 ПАТ "Електромашина"  єдине в галузi по видах i призначенню продукцiї, що 

випускається: електричнi машини постiйного струму серiї 4П й 5П 

загальнопромислового виконання з висотами обертання 100, 132, 160, 200, 225, 

250, 280, 315, 355 мм потужнiстю вiд 0,5 до 200 квт рiзних виконань i 

модифiкацiй/спецiальнi електричнi машини морського виконання серiї ПМ 

рiзних модифiкацiй з висотами обертання 250, 280, 315, 355, 400 мм потужнiстю 

вiд 20 до 200 квт; силове електроустаткування для рудникових електровозiв у 

складi тягових електродвигунiв рудникового вибухобезпечного виконання ДРТ-

10, ДРТ-13М, ДРТ-23,5 i рудникового нормального виконання ДТН-34М, ДТН-

46М в комплектi з апаратурою керування (контролери, автоматичнi вимикачi, 

струмоприймачi, блоки дiодiв, блоки резисторiв); допомiжне 

електроустаткування для магiстральних i маневрових тепловозiв: стартери-

генератори 4ПСГ, 5ПСГМ, 5ПСГП, двигуни компресора П2КМ, 2П2КМ; 

краново-мєталургiйнi електродвигуни серiї Д12М, Д21М, Д22М, Д31М, Д32М, 

Д41М, Д806М, Д808М, Д810М, Д812М, ДК213Д2М, ДК309М, ДПВ52; 

рудникова апаратура для комплектацiї рудникових акумуляторних i контактних 

електровозiв: КРВ2М, КС304М, КС305М  БСВ1М, БД2М, БРIМ, БРВ1М, 

ВРВ150М2, СН12М, СН28М; струмоприймачi кiльцевi екскаваторнi типу ТКЭ 

23-5 УХЛ2, ТКЭО-5УХЛ1, ТКЭ14-5УХЛ2. 

 За географiчною сегментацiєю основна доля замовникiв в Українi представлена 

схiдними та центральними регiонами: металургiйнi пiдприємства 

(Днiпропетровська областi), гiрсько-збагачувальнi комбiнати (Днiпропетровська 

та Запорiзька областi), великi машинобудiвнi пiдприємства (Днiпропетровська,  

Запорiзька i Харкiвська областi) тi пiдприємства галузi паперового виробництва 

(пiвнiчнi та захiднi регiони України). Основними зовнiшньо економiчними 

ринками збуту є Киргизiя, Грузiя, Республiка Казахстан , Германiя, В'єтнам, 

Болгарiя.  

 ТОВ "ТД "Електричнi машини" -  дочiрнє пiдприємство ПАТ 

"ЕЛЕКТРОМАШИНА" 

    Доля ПАТ " ЕЛЕКТРОМАШИНА". в статутному капiталi ТОВ "ТД 

"Електричнi машини" в розмiрi 62 тис.грн., що складає 100% статутного 

капiталу. ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"  має суттєвий вплив на фiнансово-

господарську дiяльнiсть ТОВ "ТД "Електричнi машини". 

Статут ТОВ "ТД "Електричнi машини" зареєстровано 10.01.2012р 

№14801050008016550 

    Iдентифiкацiйний код 31645126. 

Мiсцезнаходження фiрми:61016, Харкiвська обл.. м.Харкiв, вул. Муранова 

буд.106  Предметом дiяльностi являється:  

46.69. Оптова торгiвля iншими машинам й устаткуванням.  

 



Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

 

Управлiнський персонал ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"  несе вiдповiдальнiсть за 

складання та достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до прийнятої концептуальної основи загального призначення, 

описаної в примiтках. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за 

такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб 

забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

унаслiдок шахрайства або помилки. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої 

фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели 

аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, 

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас 

дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту 

для отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить 

суттєвих викривлень.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї 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 розглянув заходи 

внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання 

пiдприємством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, 

якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективностi внутрiшнього контролю пiдприємства. Пiд час аудиту було 

застосовано метод вибiркової перевiрки та вибiркових тестiв, зроблено 

дослiдження шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, 

розкритих у фiнансовiй звiтностi пiдприємства. Аудит включав також оцiнку 

вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, 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. 

 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 

 

Фiнансова звiтнiсть дочiрнього пiдприємства, яка була врахована при складаннi 

консолiдованої фiнансової звiтностi, має вiдхилення вiд прийнятої облiкової 

полiтики материнської компанiї, що є вiдхиленням вiд МСФЗ 27. 

В Примiтках не розкрита iнформацiя про змiни до МСФЗ, що набрали чинностi у 



2014 роцi та Стандарти, поправки до МСФЗ та iнтерпретацiї, що були випущенi 

у 2014 роцi, але не набрали чинностi та їхнiй вплив на фiнансову звiтнiсть у 

майбутньому. 

Згiдно прийнятiй облiковiй полiтики Iнвестицiї в асоцiйованi Товариства 

враховуються за пайовим методом. В Примiтках не розкрита iнформацiя по 

формуванню балансової вартостi фiнансових iнвестицiй на звiтну дату. 

 

 

Умовно-позитивна  думка 

 

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi 

"Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", надана консолiдована 

фiнансова звiтнiсть вiдображає  достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий 

стан ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"    станом на 31.12.2015р. та його фiнансовi 

результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.   

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв  

 

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства  

Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка 

визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, 

суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 

Станом на 31.12.2015р.  чистi активи  ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"     складають:  

 

 

Рядок Показник Сума на 31.12.2015р., тис.грн. 

1. АКТИВИ                                                                                                                                                                          

 43581 

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 24413 

3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1 - рядок 2) 19168 

4. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ (СТАТУТНИЙ)  КАПIТАЛ  7342 

5. ВIДХИЛЕННЯ (рядок 3 - рядок 4) 11826 

 

За даними балансу станом на 31.12.2015р. розмiр статутного капiталу ПАТ 

"ЕЛЕКТРОМАШИНА" складає 7342 тис.грн., що вiдповiдає розмiру 

зареєстрованого статутного капiталу.  

Неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає. 

Станом на 31.12.2015р. вартiсть чистих активiв ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" 

складає 19168 тис.грн., що перевищує розмiр зареєстрованого статутного 

капiталу ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" на 11826 тис.грн., тобто вiдповiдає 

вимогам чинного законодавства,  зокрема частинi третiй ст.155 Цивiльного 

кодексу України. 



На нашу думку, розрахунок вартостi чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства.  

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала 

аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та 

подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю вiдсутня. 

 

Аудитором було розглянуто iншу iнформацiю, що розкривається емiтентом 

цiнних паперiв та подається до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

разом з фiнансовою звiтнiстю, згiдно з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора 

щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором 

фiнансову звiтнiсть". Суттєвих невiдповiдностей мiж перевiреною фiнансовою 

звiтнiстю та вищезазначеною iнформацiєю не виявлено. 

 

Виконання значних правочинiв 

Протягом звiтного року на ПАТ  "ЕЛЕКТРОМАШИНА"  здiйснювалось 

виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi 

товариства". 

 

Стан корпоративного управлiння 

Пiд час аудиту було розглянуто питання стану корпоративного управлiння.  

Згiдно Статуту ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"  органами управлiння та  контролю  

товариства є: 

? Загальнi збори акцiонерiв; 

? Наглядова рада; 

? Ревiзiйна комiсiя. 

Згiдно Протоколу №1 Загальних зборiв акцiонерiв  товариства вiд 27.04.2011 

року  на пiдприємствi створено Наглядову раду в кiлькостi п'яти осiб, яка 

виконує обов'язки згiдно Положення про Наглядову раду, затвердженого 

Загальними зборами акцiонерiв товариства ( протокол №1 вiд 27.04.2011 р.) 

Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства виконує Ревiзiйна 

комiсiя в кiлькостi трьох осiб, обрана Загальними зборами акцiонерiв товариства 

(протокол №1 вiд 27.04.2011 р). 

Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає 

вимогам Статуту. Функцiонування органiв корпоративного управлiння 

регламентується Статутом. 

Останнi збори акцiонерiв вiдбулися 17.04.2015 р. Протокол Загальних зборiв 

акцiонерiв №1 вiд 17.04.2015 року. 

На пiдприємствi вiдсутня служба внутрiшнього аудиту фiнансової звiтностi та 

посада внутрiшнього аудитора.  

Аудитор не iдентифiкував чинники, якi свiдчать про те, що iснуючий стан 

системи корпоративного управлiння суперечить вимогам Закону України "Про 

акцiонернi товариства".  



 

Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства 

Згiдно з МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при 

аудитi фiнансової звiтностi" аудитором було отримано розумiння заходiв 

контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал для 

запобiгання i виявлення шахрайства. При цьому аудитор не iдентифiкував 

чинники ризику шахрайства, якi вплинули на оцiнку аудитором ризикiв того, що 

фiнансова звiтнiсть може мiстити суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. 

 

Основнi вiдомостi про аудитора 

 

Повне найменування згiдно установчих документiв ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СПIКА-

АУДИТ" 

Код ЄДРПОУ 23464570 

Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та 

аудиторiв, виданого АПУ Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi №0861, видане рiшенням Аудиторської палати України 

№98  вiд 26.01.2001р. термiн чинностi якого продовжено рiшенням Аудиторської 

палати України № 315/3 вiд 24.09.2015р. до 24.09.2020р. 

Номер, серiя, дата видачi  Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, 

якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку 

цiнних паперiв, виданого НКЦПФР Свiдоцтво про внесення до Реєстру 

аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних 

учасникiв ринку цiнних паперiв серiя та номер П 000314 вiд 30.11.2015р., 

виданого НКЦПФР термiн чинностi до 24.09.2020р. 

Прiзвище, iм'я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, 

дата видачi сертифiкатiв аудитора, виданих АПУ  Аудитор Iволженко Ольга 

Василiвна - сертифiкат аудитора серiї А №000224, виданий рiшенням 

Аудиторської палати України №12 вiд 17.02.1994р., рiшенням АПУ №261/2 вiд 

29.11.2012р. термiн чинностi сертифiката продовжено до 17.02.2018р. 

Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування

 Мiсцезнаходження юридичної особи  - 61125, м. Харкiв, Червоношкiльна 

набережна, 16. 

Фактичне мiсце розташування - 61003,            м. Харкiв, майдан Павлiвський, 1/3.  

 

 

Висновок складено на 7-ми аркушах у двох примiрниках. 

 

        Директор 

ТОВ АФ "Спiка-Аудит"                                                                        О.В. Iволженко 

        Аудитор 



 

 

 

м. Харкiв 

11 квiтня 2016р. 

 

 

 





КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Електромашина" 
за ЄДРПОУ 00214868 

Територія Харківська область, Ленiнський р-н за КОАТУУ 6310137200 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво електродвигунів, генераторів і 

трансформаторів 
за КВЕД 27.11 

Середня кількість працівників: 502 

Адреса, телефон: 61016 м. Харкiв, Муранова, б.106, (057) 37-37-500 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 0 0 

    первісна вартість 1001 0 0 

    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 20 059 16 757 

    первісна вартість 1011 0 0 

    знос 1012 ( 0 ) ( 0 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 568 568 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 583 431 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 21 210 17 756 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 12 018 8 789 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 13 734 10 428 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 242 983 

    з бюджетом 1135 4 134 4 791 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 73 9 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3 528 825 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 34 729 25 825 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 55 939 43 581 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 342 7 342 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 1 101 1 101 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6 231 10 725 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 14 674 19 168 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 12 242 5 401 

Векселі видані 1605 57 57 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 6 708 15 261 

    розрахунками з бюджетом 1620 273 463 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 450 446 

    розрахунками з оплати праці 1630 887 860 

    одержаними авансами 1635 1 755 906 

    розрахунками з учасниками 1640 718 796 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 18 175 223 

Усього за розділом IІІ 1695 41 265 24 413 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 55 939 43 581 

 

Керівник    В.Г. Бондаренко 

 

Головний бухгалтер   О.Ю. Суколенов 



КОДИ 

Дата 29.01.2016 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Електромашина" 
за ЄДРПОУ 00214868 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2015 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 139 221 166 919 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 92 004 ) ( 106 221 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 47 217 60 698 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 4 544 4 566 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 20 137 ) ( 11 179 ) 

Витрати на збут 2150 ( 18 531 ) ( 36 801 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 6 516 ) ( 14 873 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 6 577 2 411 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 353 ) ( 2 175 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 34 ) ( 16 894 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 5 190 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 16 658 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -696 -1 932 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 4 494 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 18 590 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4 494 -18 590 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 0 0 

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0 

Амортизація 2515 0 0 

Інші операційні витрати 2520 0 0 

Разом 2550 136 201 177 404 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 



попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 29 368 233 29 368 233 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 29 368 233 29 368 233 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 24,860000 -19,540000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 24,860000 -19,540000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,17 0,03 

 

Керівник    В.Г. Бондаренко 

 

Головний бухгалтер   О.Ю. Суколенов 



КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Електромашина" 
за ЄДРПОУ 00214868 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2015 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 150 564 166 649 

Повернення податків і зборів 3005 11 009 5 138 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 899 1 747 

Надходження від повернення авансів 3020 298 982 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 137 758 129 971 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 111 419 ) ( 129 006 ) 

Праці 3105 ( 15 583 ) ( 21 072 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 8 689 ) ( 11 199 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6 723 ) ( 6 433 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 139 440 ) ( 130 269 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 18 674 6 508 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 866 ) ( 5 308 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -866 -5 308 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 20 637 21 399 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 9 000 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 40 130 ) ( 26 057 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 864 ) ( 2 538 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -20 357 -3 053 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -2 549 -1 853 

Залишок коштів на початок року 3405 3 495 5 412 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -121 -64 

Залишок коштів на кінець року 3415 825 3 495 

 

Керівник    В.Г. Бондаренко 

 

Головний бухгалтер   О.Ю. Суколенов 



КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електромашина" за ЄДРПОУ 00214868 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2015 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

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

Залишок на початок року 4000 7 342 0 0 1 101 6 231 0 0 14 674 0 14 674 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 7 342 0 0 1 101 6 231 0 0 14 674 0 14 674 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 4 494 0 0 4 494 0 4 494 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 4 494 0 0 4 494 0 4 494 

Залишок на кінець року  4300 7 342 0 0 1 101 10 725 0 0 19 168 0 19 168 

 

Керівник    В.Г. Бондаренко 

 

Головний бухгалтер   О.Ю. Суколенов 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк 

 

1. Основи подання фiнансової звiтностi 

 

Основи ведення бухгалтерського облiку 

    Бухгалтерський облiк Товариство веде у  вiдповiдностi  до Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, 

iнших нормативних актiв, що регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi. 

     Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi iнформацiї про активи, зобов'язання, 

капiтал i господарськi операцiї та результати дiяльностi Товариства шляхом трансформацiї 

(коригування) статей вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

Основа подання iнформацiї. 

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства представляється у повнiй вiдповiдностi до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi, включаючи всi прийнятi ранiше Мiжнароднi стандарти та 

iнтерпретацiї Ради з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Пiдприємство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до законодавства України та Положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку (ПСБО). Фiнансова звiтнiсть складається на основi даних 

бухгалтерського облiку вiдповiдно до П (С) БО з внесенням коригувань, проведенням 

перекласифiкацiї статей для цiлей достовiрного уявлення iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ. 

    Iнформацiя надаєтьс?я переважно виходячи з базису оцiнки за iсторичною вартiстю 

(собiвартiстю). 

   Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво проводить оцiнку на 

основi принципу обачностi активiв, зобов'язань, доходiв i витрат. Оцiнка в основному 

виробляється щодо резерву сумнiвних боргiв, резерву вiдпусток, вiдкладеного податку на 

прибуток, справедливої вартостi фiнансових iнструментiв. 

 

2. Перше застосування МСФЗ 

 

Перша фiнансова звiтнiсть Товариства, вiдповiдна МСФЗ (перший рiчний комплект фiнансової 

звiтностi, щодо пiдготовки якого робиться чiтка заява про повному дотриманнi МСФЗ) 

складається за 2012 р. 

Представлення i розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО 1. Iнформацiя представлена у 

вiдношеннi одного звiтного перiоду - 2012 рiк. У примiтках розкривається iнформацiя про 

характер основних коригувань статей i їх оцiнок, якi потрiбнi були для приведення у 

вiдповiднiсть з МСФЗ. 

Оцiнки стосовно вхiдних залишкiв балансу станом на 1 сiчня 2012 р., а також сум, що 

стосуються всiх iнших перiодiв, представлених у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ, 

виробляються вiдповiдно до мiжнародних стандартiв. 

o Визнанню пiдлягають всi активи i зобов'язання, що вiдповiдають критерiям визнання згiдно 

МСФЗ. 

o Всi визнанi активи i зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ за собiвартiстю, 

справедливою або за дисконтованою вартiстю. 

Товариство використовує вимога МСФЗ 1 стосовно застосування всiх стандартiв, дiючих на 

дату пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вперше за один звiтний перiод, тому що не 

представляється можливим перерахунок бiльш ранньої iнформацiї. 

. 



Для розумiння всiх iстотних коригувань Балансу i Звiту про прибуток i збитки, Товариство 

подало узгодження статей власного капiталу згiдно МСФЗ i ранiше застосовувалися правилами 

облiку П (С) БО на: 

o дату переходу 1 сiчня 2012 

В вiдповiднiсть розмежовується змiни у зв'язку з переходом на нову облiкову полiтику i 

виправлення помилок. 

Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво виробляло оцiнку активiв, 

зобов'язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi. 

Основнi змiни в порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю Товариства вiдповiдно до Положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку полягають у списаннi активiв, якi не вiдповiдають 

критерiям визнання згiдно з МСФЗ; перекласифiкацiї статей активiв; визнання витрат вiдповiдно 

до принципу нарахування та нового облiкового полiтикою. 

Змiни, пов'язанi з переходом на МСФЗ, вiдображенi шляхом коригування вiдповiдних статей 

балансу в кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком на початок 2012 року. 

                                                                                                               Тис. грн. 

Таблиця  узгодження 

 ПАО ТД 

Нерозподiлений прибуток вiдповiдно до П (С) БО 3314    1362   

Списання основних засобiв, що не вiдповiдають критерiю суттєвостi (282) (1) 

Списання витрат майбутнiх перiодiв (82)  

Списання суми додаткового капiталу з дооцiнки основних засобiв, проведеним згiдно 

законодавства 7287  

Списання нелiквiдних запасiв, що  не вiдповiдають визначенню актива (77)  

Списання нематерiальних активiв не вiдповiдають критерiю активу (11) (1) 

Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi (24)  

Всього 6811 (2) 

Нерозподiлений прибуток вiдповiдно МСФЗ 10125 1360 

 

2. Облiкова полiтика 

 

2.1.Основи подання фiнансової звiтностi 

 

Основа ведення бухгалтерського облiку 

Бухгалтерський облiк Товариства ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть", Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, iншими 

нормативними актами, що регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi. 

Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi iнформацiї про активи, зобов'язання, 

капiталi, господарськi операцiї та результати дiяльностi Товариства шляхом трансформацiї 

(коригування) статей вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

Основа подання iнформацiї. 

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства представлена у повнiй вiдповiдностi з концептуальною 

основою Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на вересень 2010р., включаючи 

всi прийнятi ранiше Мiжнароднi стандарти та iнтерпретацiї Ради з Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

 Iнформацiя представлена в основному виходячи з базису оцiнки за iсторичною вартiстю 

(собiвартiстю). 

Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво проводить оцiнку на 

основi принципу обачностi активiв, зобов'язань, доходiв i витрат. Оцiнка в основному 

виробляється щодо резерву сумнiвних боргiв, резерву вiдпусток, вiдкладеного податку на 

прибуток, справедливої вартостi фiнансових iнструментiв 



 

2.2. Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

 

Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в 

касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. 

 

 Iноземна валюта 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є 

функцiональною валютою. 

Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первiсному визнаннi вiдображаються у 

функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення 

операцiї. 

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, що враховуються в 

iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються в Балансi за курсом НБУ на дату 

складання звiтностi. 

Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком, у 

звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли. 

 

2.3.Оренда 

 

 Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному 

всi ризики i вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв 

визнання визначеному в МСБО 17 "Оренда". Усi iншi види оренди класифiкуються як 

операцiйна оренда. 

Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства за 

найменшою з вартостi або справедливої вартостi або дисконтованою вартiстю мiнiмальних 

орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається до балансу як 

зобов'язання з фiнансової оренди, з подiлом на довгострокову i короткострокову заборгованiсть. 

Фiнансовi витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Вiдсоток 

визначається за встановленим орендодавцем у договорi оренди або як ставка можливого 

залучення. Фiнансовi витрати включаються до звiту про фiнансовi результати протягом 

вiдповiдного перiоду оренди. 

Оренднi платежi з операцiйної оренди вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати на 

пропорцiйно-тимчасовiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди. 

У разi надання в операцiйну оренду майна Товариства, суми, що пiдлягають отриманню вiд 

орендаря, вiдображаються як iнший операцiйний дохiд у сумi нарахованих поточних платежiв. 

 

2.4. Визнання доходiв i витрат 

 

Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в 

результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути 

достовiрно визначена. 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв визнається, тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до 

покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажено i право власностi 

передано), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18. 

Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї товарiв у вiдповiдностi з полiтикою Товариства 

не передбачено. 

У разi надання Товариством послуг з виконання робiт, обумовлених контрактом, протягом 

узгодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги, i 

розраховуються на основi загальної вартостi контракту i вiдсотка виконання. 



Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн ставиться виходячи з принципу 

нарахування. 

Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право учасникiв на отримання платежу. 

Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. 

 

2.5.Основнi засоби 

 

 Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства 

вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". 

Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний строк корисного 

використання яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких визначається залежно вiд класу, 

якi використовуються в процесi виробництва надання послуг, здавання в оренду iншим 

сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. 

Основнi засоби Товариства облiковуються за об'єктами. Об'єкти основних засобiв 

класифiкуються за окремими класами. 

 

 

Класи основних засобiв 

 

Клас основних засобiв  Суттєвiсть, грн.  Строк корисного використання, рокiв

 Метод нарахування амортизацiї 

 

Будiвлi 1000 20 Прямолiнiйний 

Споруди  1000 15 Прямолiнiйний 

Передавальнi 

пристрої  1000 10 Прямолiнiйний 

Машини та обладнання  1000 5 Прямолiнiйний 

Обчислювальна технiка 1000 2 Прямолiнiйний 

Транспортнi засоби  1000 5 Прямолiнiйний 

Iнструменти  1000 4 Прямолiнiйний 

 

Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання в складi основних засобiв, до 

моменту початку експлуатацiї числяться у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю 

основнi засоби. 

Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю, яка включає в себе вартiсть 

придбання i всi витрати пов'язанi з доставкою i введенням об'єкта в експлуатацiю. 

Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямим 

витратам на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з 

вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв проводиться прямолiнiйним способом 

виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних 

засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю. 

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати 

перiоду в мiру їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i удосконалень основних засобiв 

капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв 

виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової 

вартостi складного об'єкта, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого 

компонента. 

 

Товариство використовує для оцiнки основних засобiв першу модель-облiк за фактичними 

витратами. 



У разi наявностi факторiв знецiнення активiв основнi засоби вiдображати за мiнусом збиткiв вiд 

знецiнення згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

Основнi засоби, призначенi для продажу, та вiдповiдають критерiям визнання облiковуються 

вiдповiдно до МСФЗ 5. 

 

2.6. Нематерiальнi активи 

 

Нематерiальнi активи Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно 

МСБО 38 "Нематерiальнi активи". 

 Нематерiальними активами визнаються контрольованi товариством немонетарнi активи, якi не 

мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i 

використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для 

виробництва, торгiвлi, в Администрато  вних цiлях або передачi в оренду iншим особам . 

Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: 

o патенти; 

o авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); 

o лiцензiї; 

o торговi марки, включаючи бренди i назви публiкацiй. 

Програмне забезпечення, яке є невiддiльним i необхiдним для забезпечення роботи основних 

засобiв, враховується у складi цих об'єктiв. 

Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе 

вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 

Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, 

якщо: 

o iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх 

економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi; 

o цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу. 

 Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої 

ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного ряду рокiв 

їх використання, але не бiльше 5 рокiв. Нарахування амортизацiї починається в мiсяцi, 

наступному пiсля введення нематерiального активу в експлуатацiю. 

Очiкуваний термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх 

постановцi на облiк виходячи з: 

o очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв використання або 

iнших факторiв; 

o строкiв використання подiбних активiв. 

На дату звiту нематерiальнi активи враховуються за моделлю первiсної вартостi з урахуванням 

можливого зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

 

2.7.Фiнансовие iнвестицiї. 

 

Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. З метою складання фiнансової 

звiтностi класифiкуються за категорiями: 

o призначенi для торгiвлi; 

o утримуванi до погашення; 

o наявнi в наявностi для продажу; 

o iнвестицiї в асоцiйованi Товариства; 

o iнвестицiї в дочiрнi Товариства. 

Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її 

змiн на прибуток або збиток. 



Iнвестицiї, якi мають фiксований термiн погашення i утримуванi до погашення облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю. Iнвестицiї, якi не мають фiксованого термiну погашення, 

облiковуються за собiвартiстю. 

Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн 

на власний капiтал. 

Iнвестицiї в асоцiйованi Товариства враховуються за пайовим методом. 

 

 

Знецiнення активiв 

 Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення, яке 

враховується вiдповiдно до МСБО 36. 

На дату складання фiнансової звiтностi Товариство визначає наявнiсть ознак знецiнення активiв: 

o зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну величину, нiж 

очiкувалося; 

o старiння або фiзичне пошкодження активу; 

o iстотнi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому 

середовищi, у якому дiє Товариство, що сталося протягом звiтного перiоду або очiкуванi 

найближчим часом; 

o збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суттєво зменшити 

суму очiкуваного вiдшкодування активу; 

o перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; 

o суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi змiни 

в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства. 

За наявностi ознак знецiнення активiв, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування 

активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: за справедливою 

вартiстю за мiнусом витрат на продаж або по цiнностi використання. Якщо сума очiкуваного 

вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд зменшення у 

звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми 

очiкуваного вiдшкодування. 

Специфiка дiяльностi Товариства передбачає враховувати все пiдприємство як Одиницю генерує 

грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у разi вiдсутностi ознак знецiнення Одиницi 

в цiлому у звiтностi не вiдображається. 

 У 2015 роцi Товариство провело незалежну оцiнку майна. Згiдно з звiтом незалежного 

оцiнювача ТОВ "Iнжинирiнговий центр ЕКСОН"  станом на 30.10.2015р. рiнкова вартiсть майна, 

що належить Товариству складає 300 582 254,40 грн., що значно перевищує балансову вартiсть.  

Таким чином, Товаиство не має ознак знецiнення активiв. 

 

2.8.Расходи за позиками 

 

Товариство для складання фiнансової звiтностi застосовує базовий пiдхiд до облiку витрат на 

позики, вiдбитий в МСБО 23.Расходи за позиками (процентнi та iншi витрати, понесенi у зв'язку 

iз залученням позикових коштiв) визнаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, з 

вiдображенням у звiтi про фiнансовi результати. 

 

2.9.Запаси 

 

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. 

Запаси облiковуються за однорiдними групами: 

o товари; 

o виробничi матерiали; 

o незавершене виробництво; 



o готова продукцiя. 

Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання та iнших витрат, 

безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. 

Товариство застосовує метод ФIФО оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi у виробництво. 

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або 

чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi 

звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу. Чиста 

вартiсть продажу визначається iндивiдуально для кожного найменування продукцiї з 

урахуванням маркетингової полiтики Товариства. 

            

 

2.10.Дебiторская заборгованiсть 

 

Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на 

отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська 

заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом поточного року або 

операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути 

класифiкована як поточна). 

Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає 

за реалiзовану в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi продукцiю i послуги) i 

неторгова (iнша) дебiторська заборгованiсть. 

Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю 

переданих активiв. 

 

 У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається 

за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з 

урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної заборгованостi. 

Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв 

сумнiвних боргiв. Оцiночнi коефiцiєнти визначаються з використанням iнформацiї попереднiх 

звiтних перiодiв та враховуючи фактори наявностi об'єктивних свiдчень того, що Товариство не 

зможе стягнути дебiторську заборгованiсть. Резерв створюється з використанням методу 

класифiкацiї дебiторiв за наступними термiнами: 

 

 

Строки виникнення дебiторської заборгованостi Вiдсоток нарахування резерву сумнiвних боргiв 

 

до 30 днiв - 

от 31 до 60 днiв - 

от 61 до 90 днiв - 

от 90 до 180 днiв - 

больше 180 днiв 5,00% 

 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) 

враховується в залежностi вiд її виду по амортизується або по дiсконтiруемой вартостi. 

 

2.11. Зобов'язання i резерви 

 

Облiк i визнання зобов'язань i резервiв у Товариства здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37. 

Зобов'язання Товариства, класифiкується на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i 

поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 

Довгостроковi зобов'язання (крiм вiдкладених податкiв на прибуток) вiдображаються в 



залежностi вiд виду або за амортизується або за дисконтованою вартiстю. 

Поточна кредиторська заборгованiсть враховується i вiдображається у Балансi за первiсною 

вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 

Товариство здiйснює переклад частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу 

короткостроковiй, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини 

суми боргу залишається менше 365 днiв. 

Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або 

фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно 

вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. 

Товариство визнає як резервiв - резерв вiдпусток, який формується щомiсяця виходячи з фонду 

оплати працi та розрахункового оцiночного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з 

даних попереднiх звiтних перiодiв з урахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду. 

Товариство визнає непередбаченi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись 

на оцiнку ймовiрностi їх виникнення та сум погашення, отриманої вiд експертiв. 

 

2.12. Виплати працiвникам 

 

Всi винагороди працiвникам у Товариства враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19. 

У процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує єдиний соцiальний внесок до 

Державного Пенсiйного фонду за своїх працiвникiв, у розмiрi передбаченому Законодавством 

України 

 

 

2.13. Витрати з податку на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

Товариства вiдповiдно до МСБО 12. 

Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, 

складаються з сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, 

розрахованої за правилами податкового законодавства України. 

Вiдстрочений податок визнається в сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована у 

зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у 

фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi 

податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового 

методу облiку. 

Вiдкладенi податковi активи i зобов'язання розраховуються за податковими ставками, якi, як 

очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi 

податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому 

майбутньому було достовiрно вiдомо станом на звiтну дату. 

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть 

того, що наявнiсть майбутнього оподаткованого прибутку дозволить реалiзувати вiдкладенi 

податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових 

зобов'язань. 

 

2.14.Власний капiтал 

 

Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Сума перевищення справедливої вартостi 

отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як емiсiйний 

дохiд. 

Товариство нараховує дивiденди учасникам, i визнають їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки 



в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

 

2.15. Сегменти 

 

Товариство в силу своїх особливостей i сформованою практикою органiзацiї займається одним 

видом дiяльностi. У зв'язку з цим господарсько-галузевi сегменти не видiленi. 

Товариство займається реалiзацiєю товарiв тiльки на територiї України, у зв'язку з цим 

географiчнi сегменти не видiляються. 

У разi розширення масштабiв дiяльностi Товариства та появi нових видiв дiяльностi Товариство 

буде подавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСБО 14. 

 

2.16. Пов'язанi особи 

 

Вiдповiдно з ознаками пов'язаних осiб, якi наводяться в МСБО 24, пов'язаним особи в 

Товариства є дочiрнi та асоцiйованi Товариства. 

 

2.17. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати 

 

Керiвництво Товариства визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб 

уповноважених пiдписувати звiтнiсть. 

При складаннi фiнансової звiтностi Товариство враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i 

вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10. 

 

2.18. Форми фiнансової звiтностi 

 

Товариство визначає форми подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до рекомендацiй МСБО 1. 

Баланс складається шляхом розподiлу активiв i зобов'язань на поточнi та довгостроковi. 

Звiт про фiнансовi результати складається шляхом розподiлу витрат за функцiональною 

ознакою. 

Звiт про змiни у власному капiталi представляється у розгорнутому форматi. 

Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 7 прямим методом. 

Примiтки до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi з обов'язковими вимогами до 

розкриття iнформацiї, викладеними у всiх МСБО / МСФЗ. 

 

3. Примiтки до звiту про фiнансовi результати 

 

3.1. Дохiд вiд основної дiяльностi 

          Тис.грн. 

 2014 2015 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї  

Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв 

 

Всього 163 877 

3 042 

166 919 139 221 

 

139 221 

 

. 

 

 



 

3.2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

                                                                                                                           Тис. грн. 

 2014 2015 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї  

Собiвартiсть  реалiзованих товарiв 

 

Всього                                                                             

 (103 424) 

(2 797 

(106 221) (92 004) 

  

(92 004) 

 

3.3. Iншi операцiйнi доходи 

                 Тис. грн. 

 2014 2015 

Дохiд вiд реалiзацiї оборотнiх активiв 

Дохiд вiд операцiйної оренди 

Iншi доходи 

Всього                                                                                                                 2639 

116 

            1811 

            4566 

 2905 

71 

1568 

4544 

 

 

 3.4 Адмiнiстративнi витрати 

          Тис. грн..  

  Стаття витрат 2014 2015 

1 Заробiтна плата (5588) (4781) 

2 Соцiальнi вiдрахування (2027) (2622) 

3 Витрати на вiдрядження (119) (158) 

4 Матерiали, МШП (107) (90) 

5 Комунальнi послуги (171) (131) 

6 Амортизацiя основних засобiв (354) (335) 

7 Витрати на зв'язок, телефон,поштовi витрати) (116) (131) 

8 Послуги банку, доставка грошей (320) (309) 

9 Iнформацiйнi, консультативнi,юридичнi послуги (172) (76) 

10 ПММ (149) (239) 

11 Витрати на ремонт ОЗ (405) (155) 

12 Послуги з охорони об'єкта (729) (740) 

13 Оренда автомобiля 0 (50) 

14 Страхування (487) (6217) 

15 Оформлення документацiї (120) (61) 

16 Податки, збори (185) (2929) 

17 Провед.аудiта по ISO 0 (31) 

18 Пiдписка (17) (18) 



19 Навчання персоналу (20) (4) 

20 Iншi (т/о кас.ап.,запр.картр.,реклама, вивiз смiття,дезпослуги) (93) (1060) 

        

  Всього (11179) (20137) 

 

 

 

3.5. Витрати на збут 

          Тис грн.. 

  Стаття витрат 2014 2015 

1 Витрати на зарплату працiвникiв, забезпеч. збут ГП (722) (571) 

2 Витрати на гар. обслуговування (2526) (1205) 

3 Митнi послуги (124) (103) 

4 Амортизацiя (2) (4) 

5 Транспортнi витрати (425) (457) 

6 Комунальнi послуги (10) (4) 

7 Страхування ГП (32820) (16103) 

8 Оформлення документацiї (56) (53) 

9 Витрати на вiдрядження (80) (80) 

10 Консультацiйнi послуги (3) (3) 

11 Реклама 0  (26) 

12 Iншi (участь у семiнарi, заправка копiювальної технiки) (33) (5) 

  ВСЬОГО (36801) (18531) 

 

3.6. Iншi операцiйнi витрати 

 

Стаття витрат 2014 2015 

Собiвартiсть  реалiзованих ТМЦ (2695) (2431) 

Втрати вiд операц. курсової рiзницi (9992) (3299) 

Визнанi штрафи i пенi (35) (14) 

Витрати по НДРу (134) (140) 

Культмасова робота (272) (357) 

Утримання соц. сфери (72) (84) 

Благодiйнiсть (117) (25) 

ПДВ за рахунок пiдприємства (697) (6) 

Обесцiнювання ТМЦ (227) (17) 

Послуги з видання газети (13) (11) 

представницькi витрати (135) (55) 

Знос непромислового обладнання (8) (8) 

Iншi (у т.ч. пiдписка)                                                                                                                   (476)

 (69) 

Всього (14873) (6516) 

 

3.7.  Елементи операцiйних витрат 

 

Найменування показника Код рядка 2014 2015 

Матерiальнi затрати 230 68175 66311 

Витрати на оплату працi 240 25497 19145 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 250 8964 8041 

Амортизацiя 260 4035 4692 

Iншi операцiйнi витрати 270 70733 38012 



Разом 280 177404 136201 

 

 

 

3.8. Фiнансовi витрати 

                    Тис грн. 

 2014 2015 

Вiдсотки за кредитами (2175) (1353) 

 

3.9. Витрати з податку на прибуток 

                                                                                                                

Тис. грн. 

 2014 2015 

Поточний податок на прибуток 

Вiдстрочений податок на прибуток * 

 2515 

583 1127 

431 

 

 

             iюча ставка податку на прибуток в 2015р. в Українi становить 18%.,  в 2016р 18%.. 

 

4. Примiтки до Балансу 

 

4.1. Основнi засоби    

Найменування Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої (103) Машини   та обладнання, 

ЕОМ (104) Транспортнi засоби (105) Iвентар, iнструменти, прилади (106) Не введенi 

об'єкти основних засобiв (15) Всьго 

Первоначальная стоимость на 01.01.2015г. 18291  19187  1696  4776  376  44326  

Поступление   513    294  893  1700  

Передача           0  

Выбытие   442  45  9  887  1383  

Первоначальная стоимость на 31.12.2015г. 18291  19258  1651  5061  382  44643  

Накопленная амортизация на 01.01.2015г. 9879  10580  1031  2777    24267  

Амортизация за период б.у. 657  2840  262  853    4612  

Амортизация за период 657  2503  261  664  0  4085  

Выбытие   413  44  9    466  

Накопленная амортизация на 31.12.2015г. 10536  12670  1248  3432  0  27886  

Остаточная стоимость на 01.01.2015г. 8412  8607  665  1999  376  20059  

Остаточная стоимость на 31.12.2015г. 7755  6588  403  1629  382  16757  

                                                                                                                                               

 

4.2. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

 

Iнвестицiї в дочiрнi Товариства облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 3 i МСБО 27. 

Iнвестицiї, якi були класифiкованi як "призначенi на продаж" враховуються згiдно з МСБО 32 i 

39 за первiсною вартiстю, так як є неринковими i щодо них прийнято рiшення про реалiзацiю. 

 

Класифiкацiя фiнансових iнвестицiй згiдно МСФЗ 

 

  на 01.01.2015р. на 31.12.2015р. 



Рядок балансу  Об'єкт iнвестицiї Вiдсоток володiння  Сума iнвестицiї, тис. грн.

 Вiдсоток володiння  Сума iнвестицiї, тис. грн. 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi Електричнi 

машини ТД ТОВ 100 32 100 32 

 Всього  32  32 

Iншi фiнансовi iнвестицiї АК Iндустрiальний союз 0,7463% 30 0,7463% 30 

 БК "Європа-Азiя-Україна" 0.02% 538 0.02% 538 

 Всього  568  568 

 

4.3. Векселi отриманi 

 

Станом на 31.12.2015 року на пiдприємствi не облiковувалються векселя отриманi.  

 

4.4. Запаси 

                                                                               Тис. грн. 

 31.12.2014 31.12.2015 

виробничi запаси 3555 3165 

незавершене виробництво 5138 3880 

Готов продукцiя 2565 1640 

Товари 760 104 

Всього 12018 8789 

 

4.5. Поточна дебiторська заборгованiсть  

                                                                                   Тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари та послуги 01.01.2015  31.12.2015 

Розрахунки з покупцями i замовниками 13 734 10 428 

Всього 13 734 10 428 

 

4.6. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть 01.01.2015  31.12.2015 

Розрахунки за виданими авансами 1242 983 

Розрахунки з бюджетом 4134 4791 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 73 9 

Всього 5449 5783 

 

4.7. Грошовi кошти та їх еквiваленти                                                                              

                                                                                 Тыс. грн. 

 01.01.2015  31.12.2015 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 3528 825 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi   

Всього 3528 825 

 

4.8. Статутний капiтал 

 

На 01.01.2015р. Статутний капiтал складає 7342 тис.грн. i розподiлений на 29368233 простi акцiї 

номiналом 25 коп. кожна. Протягом 2015р. статутний капiтал товариства не змiнювався.  

 

4.9. Довгостроковi зобов'язання 

 

 Станом на 31.12.2015р. пiдприємство не  має довгострокової заборгованостi по зобов'язаннях. 



До складу довгострокових зобов'язань належать грошовi кошти, отриманi в якостi 

довгострокового кредиту вiд ПАТ "Мегабанк"з термiном повернення менше  .                                                                                                                 

рорку. 

 

          Тис.грн.                                                                         

Назва рядка балансу На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 

Поточна забогрогованнiсть за довгостроковими кредитпами банкiв 12242 5401 

Всього 12242 5401 

        

4.10. Операцiйна оренда - пiдприємство як орендодавець 

 

Протягом року пiдприємство отримало дохiд вiд оренди основних засобiв у сумi 71 тис. грн. На 

дату балансу у пiдприємства немає зобов'язань з оренди, що не можуть бути припиненими. 

4.11. Вiдстроченi податки 

 

Вiдстроченi податки були розрахованi по всiх тимчасових рiзницях методом зобов'язань за 

балансом з використанням ставки податку на прибуток 18%. Розрахованi вiдстроченi податковi 

активи i зобов'язання були згорнутi при поданнi iнформацiї в Балансi, оскiльки вони вiдносяться 

до одного i того самого податкового органу. 

Вiдстроченi податковi активи з дочiрньою Товариства ТОВ "ТД" Електричнi машини " не 

розраховувалися так як Товариство несе збитки в податковому облiку у звiтному роцi i 

вiдшкодування збиткiв не очiкується. 

                                                             Тис. грн. 

 2014 2015 

Вiдстроченi податковi зобов'язання 8 7 

Вiдстроченi податковi активи 591 438 

Чиста позицiя583 431 

 

Основнi вiдстроченi зобов'язання, активи i вiдповiднi змiни протягом перiоду були визнанi 

Товариством: 

Вiдстроченi податковi активи: 

                                                                                          Тис. грн. 

Стаття 2014 2015 

 База Рiзниця База Рiзниця 

 У бухгалтерському облiку У податковому облiку  У бухгалтерському облiку

 У податковому облiку  

Основнi засоби 19101 22384 (3283) 15235 17667   (2432) 

Всьго   (3283)   (2432) 

Вiдстрочений податковий актив   591   438 

 

Вiдстроченi податковi зобов'язання: 

                                                                                                                    Тис. грн. 

 2014 2015 

 База Рiзниця База Рiзниця 

 У бухгалтерському облiку У податковому облiку  У бухгалтерському облiку

 У податковому облiку  

готова продукцiя 127 82 45 113 74 39 

Всьго   45   39 

Вiдстроченi податковi зобов'язання   8   7 

 

4.12. Кредиторська заборгованiсть 



 

                                                                                                     Тис. грн. 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з постачальниками та пiдрядниками 01.01.2015 

 31.12.2015 

Розрахунки з постачальниками та пiдрядниками 6708 15261 

Всього 6708 15261 

 

 

Iнша кредиторська заборгованiсть   

Аванси отриманi 1755 906 

Розрахунки з бюджетом 273 463 

Розрахунки з оплати працi 887 860 

Розрахунки за страхуванням 450 446 

Розрахунки з учасниками 718 796 

Всього 4083 3471 

 

4.13. Резерви 

У 2015р. був нарахований один вид резервiв - резерв вiдпусток. 

                                                                   Тис. грн. 

 01.01.2015  31.12.2015 

Забезпечення виплат вiдпусток 119 223 

Всього 119 223 

 

5. Примiтки до Звiту про рух грошових коштiв 

 

5.1. Негрошовi операцiї 

 

У 2014р. був нарахований резерв вiдпусток у сумi 119 тис. грн. 

У 2015р. був нарахований резерв вiдпусток у сумi 223 тис. грн. 

Вiдбулося списання знецiнених запасiв. 

 

 

 

6. Iншi примiтки 

6.1. Змiна облiкової полiтики 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 р. вперше представлена по облiковiй полiтицi у 

вiдповiдностi з МСФЗ. Вiдповiдна iнформацiя за 2011р. перерахована. Змiн облiкової полiтики 

не було. 

6.2. Виправлення помилок 

 

Виправлення помилок у фiнансовiй звiтностi вiдображено ретроспективно. Основна помилка 

пов'язана з неправильним не вiдображення в облiку деяких груп активiв. Зокрема: основнi 

засоби, iншi поточнi активи. 

 

6.3. Пов'язанi особи 

 

Пов'язаними особами ПАТ "Едектромашiна" є: ТОВ "ТД Електричнi машини" (дочiрнє 

Товариство, вiдсоток володiння - 100%). За звiтний перiод операцiї мiж товариством i 

вироблялися i вiдбивалися в облiку у вiдповiдностi зi МСФЗ 27. 

 



6.4.Сегменти 

 

У силу специфiки дiяльностi Товариства господарсько-галузевi та географiчнi сегменти не 

видiленi. 

 

6.5. Умовнi зобов'язання та операцiйнi ризики 

 

Умови господарської дiяльностi  

Економiцi України властивi деякi риси ринку, що розвивається. Зокрема неконвертованiсть 

української гривнi, валютний контроль, а так само iнфляцiя. Iснуюче податкове та митне 

законодавство України допускає рiзнi трактування i схильне до частих змiн. 

Хоча в економiчнiй ситуацiї намiтилися тенденцiї до полiпшення, економiчна перспектива 

України багато в чому залежить вiд ефективностi економiчних заходiв, фiнансових механiзмiв та 

грошової полiтики, що вживаються Урядом, а так само розвиток фiскальної, правової та 

полiтичної системи. 

Оподаткування 

Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до 

частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Товариства даного законодавства стосовно операцiй та 

дiяльностi Товариства може бути оскаржена вiдповiдними фiскальними органами. Недавнi подiї, 

що вiдбулися в Українi, вказують на те, що податковi органи можуть зайняти бiльш жорстку 

позицiю при iнтерпретацiї законодавства i перевiрцi податкових розрахункiв. Як наслiдок 

можуть бути донарахованi податки, пенi, штрафи. Податковi перевiрки можуть охоплювати 3 

календарних роки. 

На думку керiвництва Товариства станом на 01 сiчня 2012 року вiдповiднi положення 

законодавства iнтерпретованi їм коректно, ймовiрнiсть збереження фiнансового становища, в 

якому перебуває Товариство у зв'язку з податковим, валютним i митним законодавством, є 

високою. Для тих випадкiв, коли на думку керiвництва Товариства, iснують значнi сумнiви у 

збереженнii зазначеного положення Товариства, у фiнансовiй звiтностi визнанi належнi 

зобов'язання. 

Судовi позови 

У ходi звичайної дiяльностi Товариство є об'єктом судових розглядiв i позовiв. 

Керiвництво Товариства вважає, що жоден з цих позовiв, окремо або в сукупностi, не 

вiдображає значного впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Товариства. 

 

6.6. Фiнансовi ризики 

 

В процесi своєї господарської дiяльностi Товариства схильне ряду фiнансових ризикiв, 

включаючи ризик змiни цiн на продукцiю, що випускається, кредитний ризик. Загальна полiтика 

Товариства з управлiння ризиками нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв 

для фiнансових операцiй Товариства. 

Товарний ризик. 

Поточна або майбутня прибуток Товариства може пiддатися негативному впливу змiни 

ринкових цiн на продукцiю i товари Товариства. 

Кредитний ризик 

Для пiдприємства основним фiнансовим iнструментом, пiдданим кредитному ризику, є 

дебiторська заборгованiсть. Товариства мiнiмiзує свiй кредитний ризик шляхом укладання 

договорiв з покупцями, що мають вiдповiднi кредитнi iсторiї. Iншi статтi фiнансової звiтностi не 

схильнi кредитному ризику. Незважаючи на те, що платоспроможнiсть дебiторiв Товариства 

визначається рiзними економiчними факторами, керiвництво Товариства вважає, що резерв на 

покриття сумнiвної заборгованостi є достатнiм для компенсацiї можливих збиткiв, пов'язаних з 

непогашенням сумнiвної заборгованостi. 



Грошовi кошти розмiщуються в банках, якi на момент вiдкриття рахункiв мають мiнiмальний 

ризик дефолту. 

 

6.7. Подiї пiсля дати балансу 

 

Подiй, якi iстно вплинули за фiнiсовi результати перiоду пiсля дати балансу не вiдбувалося. 

 

6.8. Затвердження фiнансових звiтiв 

 

 Фiнансовi звiти пiдлягають затвердженню  Загальними зборами акцiонерiв.  

 

 Генеральный директор  

 ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"                                                                                Бондаренко В.Г. 

 

 

 

 

 

 


