Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента - Публiчне акцiонерне товариство "Електромашина"
1.2. Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента - Україна Харківська обл. Ленiнський р-н 61016 м. Харкiв
Муранова, б.106
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00214868
1.5. Міжміський код та телефон - (057) 37-37-500
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - А01 №424048
1.7. Дата державної реєстрації - 06.02.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації - http://www.electromashina.com.ua/index.php@p=23
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(тис.грн.)
період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
68687
64567
Основні засоби (за залишковою вартістю)
10770
9409
Довгострокові фінансові інвестиції
568
568
Запаси
3185
3361
Сумарна дебіторська заборгованість
16321
40726
Грошові кошти та їх еквіваленти
4147
1935
Власний капітал
26461
19928
Статутний капітал
7342
7342
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
18018
11485
Довгострокові зобов'язання
25354
36018
Поточні зобов'язання
16872
8621
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
0
акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
загальна
номінальна
0
0
Цінні папери власних випусків,
вартість
викуплені протягом звітного
у відсотках від
періоду
статутного
0
0
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Вартість чистих активів
26461
19044
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Не заповнюють емітенти – акціонерні товариства.
Інформація про посадових осіб емітента.
Посадові особи емітента:
Голова Наглядової Ради - Загоруйко Наталя Володимирiвна
Член Наглядової Ради - Таранова Iрина Iванiвна
Член Наглядової Ради - Холявiн Сергiй Анатолiйович
Член Наглядової Ради - Юхно Галина Анатолiївна
Член Наглядової Ради - Бочаров Євген Валерiйович
Генеральний директор - Бочаров Валерiй Георгiйович
Член Ревезiйної комiсiї - Колесник Валентина Iванiвна
Член Ревiзiйної комiсiї - Загоруйко Валерiй Миколайович
Член Ревiзiйної комiсiї - Максимов Олексiй Михайлович.
Головний бухгалтер - Суколенов Олексiй Юрiйович

Інформація про засновників емітента.
Фізичні особи – 0 осіб. Частка в статутному капіталі – 0,000000000000%
Засновники емітента: Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Харкiвськiй
обл. (23148337)
Станом на 31.12.2012 р. - 7508 акцiонера.
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції іменні прості. Форма випуску – Бездокументарна. Кількість цінних паперів - 29 368 233 шт.
Номінал одного цінного папера – 0,25 грн. Процент в статутному капіталі емітента 100%. Емітент
не має інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними
паперами емітента. Протягом звітного періоду акції емітента не перебували в лістингу на
фондових біржах.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у
депозитарній системі України
Зміни осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі
України за звітний період не відбувалися.
6. Інформація про загальні збори
20.04.2012 проведено чергові загальні збори.
7. Інформація про дивіденди
Рішення про виплату дивідендів прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2012 р. Сума
нарахованих дивідендів – 1 500 000 грн. Нараховані дивіденди на одну акцію – 0 грн. 05 копійки.
Виплата дивідендів здійснювалась в грошовій формі з 21 травня 2012 року по 19 жовтня 2012
року.
За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями

За результатами періоду,
що передував звітному
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями

2 000 000
0
1 500 000
0
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0,05
0
Нараховані дивіденди на одну
акцію, грн.
0
1 384 065, 65
0
Сума виплачених дивідендів, грн.
11.05.2012
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
21.005.2012
Дата виплати дивідендів
Опис
20 квiтня 2012 року вiдбулися Загальнi збори акцiонерiв ПАТ
"Електромашина", на яких було прийнято рiшення про виплату
дивiдендiв.Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв - 11 травня 2012 року. Розмiр дивiдендiв складає 0 грн. 05
копiйки на одну акцiю. Виплата дивiдендiв здiйснювалась в грошовiй
формi шляхом видачi грошових коштiв з каси пiдприємства за мiсцем
знаходження Товариства у перiод з 21 травня 2012 року по 19 жовтня 2012
року, а також шляхом поштових переказiв.
19 квiтня 2013 року вiдбулися Загальнi збори акцiонерiв ПАТ
"Електромашина", на яких було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв.
Сума нарахованих дивiдендiв 2 000 000 грн. Дата складення перелiку осiб,
якi мають право на отримання дивiдендiв та нарахованi дивiденди на одну

акцiю Наглядовою радою Товариства на дату подання звiту не встановленi,
тому цi данi не заповнюються емiтентом.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Для акцiонерiв, користувачiв фiнансової звiтностi, в тому числi для керiвництва ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШИНА".
ЗВIТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШИНА" за 2012 рiк станом на
31.12.2012 року.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по наданню аудиторських та консультацiйних послуг
"ХАРКIВIНАУДИТ".
Мiсцезнаходження : м.Харкiв , вул. Карла Маркса,32
Тел.3368536
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають
аудиторськi послуги - № 0267 вiд 22 червня 2001, дiє до 28.04.2016 р.
Номер i дата видачi свiдоцтва про внесення в реєстр ДКЦПФРУ АБ № 000218 вiд 15.03.2007 р.,
дiйсне до 28.04.2016 р.
Вiдомостi про керiвника: Сертифiкат аудитора серiї А № 001765 27.12.1994 р. дiйсний
до27.12.2013 р. Свiдоцтво ДКРРФПУ серiя А № 00585 вiд 27.07.2004 р., продовжене до
27.12.2013 р.
Договiр на проведення аудиту № 21/11 вiд 21.11.2012 р.
Дата початку проведення аудиту - 17.01.2013 р.
Дата закiнчення проведення аудиту - 24.04.2013 р.
Основнi вiдомостi про Емiтента
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА"
Код за ЄДРПОУ
00214868
Мiсцезнаходження 61016, м. Харкiв, вул. Муранова,106
Дата державної реєстрацiї 06.02.1996 № 1 480 120 0000 005508
Основний вид дiяльностi 27.11 - виробництво двигунiв , генераторiв, трансформаторiв
Остання нова редакцiя статуту
04.05.2012 р. № 1 480 105 0014 005508
Розмiр статутного капiталу 7 342 058,25 грн.( сiм мiльйонiв триста сорок двi тисячi п'ятдесят вiсiм
грн. 25 копiйок)
Дочiрнi пiдприємства
Електричнi машини ТД ТОВ
Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШИНА" (далi ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"), що додається, яка
складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi
результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з
стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи
iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi
разом - "попередня фiнансова звiтнiсть").
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням
описаної у ст.1, ст.2 Примiтцi до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк концептуальної основи
спецiального призначення, що грунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1
"Перше застосування МСФЗ".
Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде
використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi
за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi
змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової
звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової
звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною
в примiтцi Х. 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 попередньої фiнансової звiтностi
на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення
нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi з 01 сiчня 2012 року
вiдповiдно до положень. За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011
року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних стандартiв
бухгалтерського облiку України. Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним
перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства
складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Попередню фiнансову звiтнiсть ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" було складено в процесi змiни
концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ
"ЕЛЕКТРОМАШИНА" може бути не прийнятною для iнших цiлей.
Важливi аспекти облiкової полiтики
Концептуальною основою для пiдготовки зазначеної фiнансової звiтностi Товариства є
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) та Мiжнароднi стандарти бухгалтерського
облiку (МСБО).
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31
грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог
МСФЗ.
Важливi аспекти облiкової полiтики Товариства:
На дату звiту нематерiальнi активи враховуються за моделлю первiсної вартостi з
урахуванням можливого зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi
активiв".
Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її
змiн на власний капiтал.
Iнвестицiї в асоцiйованi Товариства враховуються за пайовим методом.
Розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов'язань, капiталу та iнших аспектiв фiнансових звiтiв
Товариства.
Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво виробляло оцiнку
активiв, зобов'язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi.
Всi визнанi активи i зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ за собiвартiстю,
справедливою або за дисконтованою вартістю.
Активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе
вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом
протягом очiкуваного ряду рокiв їх використання, але не бiльше 5 рокiв.
На дату звiту нематерiальнi активи враховуються за моделлю первiсної вартостi з
урахуванням можливого зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi
активiв".
Основнi засоби
Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 року складає 10 770,0 тис. грн..
Найбiльшу питому вагу у структурi основних засобiв займають машини та обладнання - 2 764,0
тис. грн. та будинки та споруди - 5 379,0 тис.грн.
Запаси
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.
У вiдповiдностi до українського законодавства Товариство розподiляє прибуток на резервний
капiтал. Розподiл прибутку здiйснюється на основi даних бухгалтерської звiтностi Компанiї,
складеної у вiдповiдностi до українських правил облiку. У вiдповiдностi до українського
законодавства розподiлу пiдлягає чистий прибуток.
Статутний капiтал
Протоколом № 1 вiд 29.03.2010 р. Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняте рiшення
щодо визначення типу акцiонерного товариства "Електромашина", як Публiчне акцiонерне
товариство.
Станом на 31.12.2012 року статутний капiтал сформовано у повному обсязi, що вiдповiдає
установчим документам ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" та вимогам ст..14 роздiлу III Закону України
"Про акцiонернi товариства".
Висновок
На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної
основи спецiального призначення, описаної в примiтцi до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк,
включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як
очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату,
коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ
станом на 31.12.2013 року.
Генеральний директор
ТОВ "Харкiвiнаудит"
Г.А.Горбарукова
24.04.2013 р.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних
ДКЦПФР про ринок цінних паперів - 29.04.2013 р.
Річна інформація опублікована на сторінці http://www.electromashina.com.ua/index.php@p=23
29.04.2013 р.
10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона
несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Генеральний директор
Бочаров В.Г.
М.П.

29.04.2013 р.

Оплату гарантуємо.
Генеральний директор

В.Г. Бочаров

