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

Косковецька Євгена Станiславiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00213440
4. Місцезнаходження
Хмельницька , 29000, м.Хмельницький, вул.В.Чорновола, 120
5. Міжміський код, телефон та факс
(0382) 788494 (0382) 746736
6. Електронна поштова адреса
E-mail:uea@infocom.km.ua

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

24.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

№78 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку

25.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.uea.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2017
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
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
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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
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 включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки:
3.Емiтент не приймав участь в створеннi юридичних осiб.
4.Емiтент не має посади корпоративного секретаря.
5.Емiтент не користувався послугами рейтингового агенства.
12.2. Емiтент облiгацiї не випускав.
12.3. Емiтент iншi цiннi папери не випускав.
12.4. Емiтент похiднi цiннi папери не випускав.
12.5. Емiтент не викупав власнi акцiї протягом звiтного перiоду.
15.Емiтент боргових цiнних паперiв не випускав.
18. Емiтент не випускав iпотечних облiгацiй.
21. Емiтент не випускав iпотечних сертифiкатiв.

24. Емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААА№183187
3. Дата проведення державної реєстрації
29.09.1994
4. Територія (область)
Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)
4495020.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
847
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
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
10. Органи управління підприємства
Вищий орган Товариства - загальнi збори акцiонерiав.
Наглядова Рада - здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та
захищає права акцiонерiв.
Правлiння ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю
пiдприємства.
Ревiзiйна Комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ"Укрексiмбанк", м.Київ
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
26005000006534
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті

АТ"Укрексiмбанк", м.Київ
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
26005000006534
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

Дозвiл на початок роботи Вiдкритого акцiонерного
товариства "Укрелектроапарат"

096.ПР.03

08.05.2003

Територiальне
управлiння
Необмежена
Держнаглядохоронпрацi

Дозвiл
на
виробництво:
двигунiв,
генераторiв,
трансформаторiв та iншi види дiяльностi включенi до Єдиного
Опис
державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України. Дiя
дозволу необмежена

Дозвiл на провадження виконання роботи
пiдвищеної небезпеки...

579.12.30

Опис

Лiцензiя на право використання джерел iонiзуючого
випромiнювання

19.03.2012

Державна служба
гiрничого нагляду та
промислової безпеки
України

19.03.2017

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки: - випробування
електричного устаткування, електричних мереж…

ОВ 00816

04.06.2008

Державний комiтет
ядерного регулювання
України

Необмежена

Цiєю лiцензiєю дозволяється провадження дiяльностi з
використання джерел iонiзуючого випромiнювання:-апарату
рентгенiвського iмпульсного наносекундного автономного
Опис
"Арина-2"; апарату рентгенiвського iмпульсного автономного
типу МИРА-2Д.
Дiя лiцензiї необмежена

Лiцензiя надання послуг з перевезення пасажирiв i
вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до
АВ№550334 13.09.2010
видiв робiт, визначених Законом України "Про
автомобiльний транспорт".

Мiнiстерство
транспорту та зв'язку
України

Необмежена

Дозволений вид робiт:
- внутрiшнi перевезення вантажiв вантажними автомобiлями,
причепами та напiвпричепами;
Опис
- мiжнароднi перевезення вантажiв вантажними автомобiлями,
причепами та напiвпричепами.
Дiя лiцензiї необмежена.

Лiцензiя на медичну практику

АЕ№459883 28.05.2014
Опис

Мiнiстерство охорони
здоров'я України

Необмежена

Лiцензiя на медичну практику (терапiя). Дiя лiцензiї

необмежена.

Дозвiл на провадження виконання роботи
пiдвищеної небезпеки

608.12.30

21.03.2012

Державна служба
гiрничого нагляду та
промислової безпеки
України

21.03.2017

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки:
- технiчний огляд;
Опис
- випробування вантажопiдiймальних кранiв i машин;
- випробування пiдйомникiв...

Лiцензiя на придбання, збереження, перевезення,
знищення, використання прекурсорiв
Опис

Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв,
устаткування пiдвищеної небезпеки

АЕ
№287534

21.03.2012

Державна служба
України з контролю за
наркотиками

08.05.2019

Перелiк наркотичних засобiв, психотропних речовин i
прекурсорiв згiдно списку 2 таблицi IV.

060.13.68

Територiальне
управлiння
11.03.2013
Держгiрпромнагляду у
Хмельницькiй обл.

11.03.2018

Експлуатацiя: машин, механiзмiв, устаткування.

Опис

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)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ТАСК"

31902989

04213 м. Київ вул.
Прирiчна,буд.27-Є

0.041712

"Збруч-Iнвест"

.

31200 м. Волочиськ вул.
Незалежностi, буд.104а

0.007397

Клостер Ентерпрайзiс
Лiмiтед

.

м. Лондон Квiн Анна
Стрiт, буд.48

0.000005

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)

Рубiнштейн Володимир
Iзраїлович

*

13.887073

Покрасс Борис Йосипович

*

11.840870

Голубченко Анатолiй
Костянтинович

*

20.806325

Коренблiт Роман
Михайлович

*

24.964983

Юдiна Iрина Володимирiвна

*

11.840865

Рубiнштейн Мiхаель

*

9.899844

4522 акцiонерiв фiзичних
осiб

6.490188

Усього

100.00

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Косковецька Євгена Станiславiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища ХТIБО, бухгалтерський облiк, контроль i аналiз господарської дiяльностi
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Укрелектроапарат", директор комерцiйно - торгiвельного центру, 2000-2005 рр.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi у Статутi публiчного акцiонерного
товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", посадовiй iнструкцiї, а також у чинних вiдповiдних
законодавчих та нормативних актах. Розмiр виплаченої винагороди за минулий рiк повнiстю
вiдповiдає розмiровi винагороди, що встановлений штатним розкладом та трудовим контрактом.
Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової Ради ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 58 вiд 11.04.2014 року). Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 43 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти
рокiв: Голова Правлiння - генеральний директор
ВАТ "Укрелектроапарат", Голова Правлiння ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Голова Правлiння не дає згоди на розкриття паспортних даних, згiдно Закону України "Про
захист персональних даних" № 2297 -VI вiд 01.06.2010 року
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Швень Володимир Никонович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1950
5) освіта**
Вища Київський полiтехнiчний iнститут, електротермiчнi установки, iнженер - механiк
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Укрелектроапарат", директор з комерцiї i виробництва, 2000 р.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi публiчного акцiонерного
товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та"Положеннi про Правлiння публiчного акцiонерного
товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ". Розмiр виплаченої винагороди за минулий рiк повнiстю
вiдповiдає розмiровi винагороди, що встановлений штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй
формi не виплачувалась.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової Ради ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 58 вiд 11.04.2014 року). Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 43 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти
рокiв: Директор з виробництва ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Член Правлiння не дає згоди на розкриття паспортних даних, згiдно Закону України "Про захист
персональних даних" № 2297 -VI вiд 01.06.2010 року
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Замогильний Юрiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища Хмельницький технологiчний iнститут, факультет органiзацiї i нормування працi

6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Укрелектроапарат", директор з економiки, 2006 - 2009 рр.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi публiчного акцiонерного
товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та "Положеннi про Правлiння публiчного акцiонерного
товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ". Розмiр виплаченої винагороди за минулий рiк повнiстю
вiдповiдає розмiровi винагороди, що встановлений штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй
формi не виплачувалась.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової Ради ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 58 вiд 11.04.2014 року). Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 33 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти
рокiв: Директор з фiнансiв та економiки ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Член Правлiння не дає згоди на розкриття паспортних даних, згiдно Закону України "Про захист
персональних даних" № 2297 -VI вiд 01.06.2010 року
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чепурний Олександр Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища Ризьке вище воєнно - полiтичне училище, соцiальний педагог - психолог
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Укрелектроапарат", начальник транспортної служби, 2003 -2010 рр.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi публiчного акцiонерного
товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та"Положеннi про Правлiння публiчного акцiонерного

товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ". Розмiр виплаченої винагороди за минулий рiк повнiстю
вiдповiдає розмiровi винагороди, що встановлений штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй
формi не виплачувалась.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової Ради ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 58 вiд 11.04.2014 року). Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник дiльницi
транспортного забезпечення та контролю за будiвлями i спорудами
ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Член Правлiння не дає згоди на розкриття паспортних даних, згiдно Закону України "Про захист
персональних даних" № 2297 -VI вiд 01.06.2010 року
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння - головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Комаров Валерiй Наркiзович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища Абхазький державний унiверситет, факультет бухгалтерського облiку та аналiз
господарської дiяльностi, економiст
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Укрелектроапапрат", перший заступник головного бухгалтера, 2000 р.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Правлiння- головного бухгалтера визначенi у Статутi
публiчного акцiонерного товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та"Положеннi про Правлiння
публiчного акцiонерного товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ". Розмiр виплаченої винагороди за
минулий рiк повнiстю вiдповiдає розмiровi винагороди, що встановлений штатним розкладом.
Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової Ради ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 58 вiд 11.04.2014 року). Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 31 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
головний бухгалтер ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Член Правлiння - головний бухгалтер не дає згоди на розкриття паспортних даних, згiдно
Закону України "Про захист персональних даних" № 2297 -VI вiд 01.06.2010 року

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Овчаренко Андрiй Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища Ростовське вище вiйськово - командне училище
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Укрелектроапарат", начальник управлiння постачання та iнформацiйних технологiй, 2006 2009 рр.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi публiчного акцiонерного
товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та"Положеннi про Правлiння публiчного акцiонерного
товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ". Розмiр виплаченої винагороди за минулий рiк повнiстю
вiдповiдає розмiровi винагороди, що встановлений штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй
формi не виплачувалась.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової Ради ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 58 вiд 11.04.2014 року). Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 39 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти
рокiв: начальник управлiння постачання та iнформацiйних технологiй
ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", начальник вiддiлу постачання та логiстики
ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Член Правлiння не дає згоди на розкриття паспортних даних, згiдно Закону України "Про захист
персональних даних" № 2297 -VI вiд 01.06.2010 року
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Овчаренко Андрiй Євгенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища Ростовське вище вiйськово - командне училище
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Укрелектроапарат", начальник управлiння постачання та iнформацiйних технологiй, 2006 2009 рр.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi публiчного акцiонерного
товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та"Положеннi про Правлiння публiчного акцiонерного
товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ". Розмiр виплаченої винагороди за минулий рiк повнiстю
вiдповiдає розмiровi винагороди, що встановлений штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй
формi не виплачувалась.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової Ради ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 58 вiд 11.04.2014 року). Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 39 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти
рокiв: начальник управлiння постачання та iнформацiйних технологiй
ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", начальник вiддiлу постачання та логiстики
ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Член Правлiння не дає згоди на розкриття паспортних даних, згiдно Закону України "Про захист
персональних даних" № 2297 -VI вiд 01.06.2010 року
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Секретар Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цiсар Петро Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вище ХТIБО, технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати i iнструменти, iнженер -

механiк
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Укрелектроапарат", начальник заготiвельно -зварювального цеху № 1, 2006 - 2008 рр.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Секретаря Правлiння визначенi у Статутi публiчного акцiонерного
товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та"Положеннi про Правлiння публiчного акцiонерного
товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ". Розмiр виплаченої винагороди за минулий рiк повнiстю
вiдповiдає розмiровi винагороди, що встановлений штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй
формi не виплачувалась.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової Ради ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 58 вiд 11.04.2014 року). Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 32 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти
рокiв: начальник заготiвельно - зварювального цеху № 1
ВАТ "Укрелектроапарат", Секретар Правлiння ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Секретар Правлiння не дає згоди на розкриття паспортних даних, згiдно Закону України "Про
захист персональних даних" № 2297 -VI вiд 01.06.2010 року
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Покрасс Борис Йосипович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1947
5) освіта**
Вища Київський полiтехнiчний iнститут, iнженер по автом. теплових промислових пiдприємств
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ТОВ "Iнтерфорум"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 три роки
9) Опис

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради визначенi у Статутi публiчного
акцiонерного товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та"Положеннi про Наглядову Раду публiчного
акцiонерного товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ". Винагорода Головi Наглядової Ради не
виплачується.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на загальних зборах акцiонерiв ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 21 вiд 24.04.2014 року). Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової Ради
ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Голова Наглядової Ради не дає згоди на розкриття паспортних даних, згiдно Закону України
"Про захист персональних даних" № 2297 -VI вiд 01.06.2010 року
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
заступник Голови Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коренблiт Роман Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Спостережної Ради ЗАТ "Торговий Дiм Енерго"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки заступника Голови Наглядової Ради визначенi у Статутi публiчного
акцiонерного товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та"Положеннi про Наглядову Раду публiчного
акцiонерного товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ". Винагорода заступнику Голови Наглядової
Ради не виплачується.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на загальних зборах акцiонерiв ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 21 вiд 24.04.2014 року). Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Голови Наглядової
Ради ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Заступник Голови Наглядової Ради не дає згоди на розкриття паспортних даних, згiдно Закону
України "Про захист персональних даних" № 2297 -VI вiд 01.06.2010 року
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рубiнштейн Володимир Iзраїлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1947
5) освіта**
Вища Київський iнженерно -будiвельний iнститут, iнженер
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Холодокомбiнат " № 3, заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi у Статутi публiчного акцiонерного
товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та"Положеннi про Наглядову Раду публiчного акцiонерного
товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ". Винагорода Члену Наглядової Ради не виплачується.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на загальних зборах акцiонерiв ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 21 вiд 24.04.2014 року). Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з
соцiальної та кадрової полiтики ПАТ "Холодокомбiнат" № 3, Член Наглядової Ради
ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Член Наглядової Ради не дає згоди на розкриття паспортних даних, згiдно Закону України "Про
захист персональних даних" № 2297 -VI вiд 01.06.2010 року
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної Комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дорош Вячеслав Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1959

5) освіта**
Вища Хмельницький технологiчний унiверситет Подiлля, факультет облiк i аудит
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Укрелектроапарат", директор з соцiальних питань, 2009 - 2010 рр.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної Комiсiї визначенi у Статутi публiчного
акцiонерного товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та"Положеннi про Ревiзiйну Комiсiю
публiчного акцiонерного товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ". Розмiр виплаченої винагороди за
минулий рiк повнiстю вiдповiдає розмiровi винагороди, що встановлений штатним розкладом.
Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на загальних зборах акцiонерiв ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 21 вiд 24.04.2014 року). Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 36 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти
рокiв: Директор з соцiальних питань та торгiвлi
ВАТ "Укрелектроапарат", начальник управлiння з соцiальних питань та побуту
ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"
Голова Ревiзiйної Комiсiї не дає згоди на розкриття паспортних даних, згiдно Закону України
"Про захист персональних даних" № 2297 -VI вiд 01.06.2010 року
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної Комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рудюк Ванда Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища Хмельницький iнститут побутового обслуговування, бухгалтерський облiк, економiст
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", перший заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi у Статутi публiчного
акцiонерного товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та"Положеннi про Ревiзiйну Комiсiю
публiчного акцiонерного товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ". Розмiр виплаченої винагороди за
минулий рiк повнiстю вiдповiдає розмiровi винагороди, що встановлений штатним розкладом.
Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на загальних зборах акцiонерiв ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 21 вiд 24.04.2014 року). Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 45 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти
рокiв: перший заступник головного бухгалтера ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"
Член Ревiзiйної Комiсiї не дає згоди на розкриття паспортних даних, згiдно Закону України
"Про захист персональних даних" № 2297 -VI вiд 01.06.2010 року
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної Комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тищук Свiтлана Леонiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища Хмельницький iнститут регiонального упарвлiння i права, правознавство, юрист
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", начальник юридичного управлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi у Статутi публiчного
акцiонерного товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та"Положеннi про Ревiзiйну Комiсiю
публiчного акцiонерного товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ". Розмiр виплаченої винагороди за
минулий рiк повнiстю вiдповiдає розмiровi винагороди, що встановлений штатним розкладом.
Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято на загальних зборах акцiонерiв ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" (протокол № 21 вiд 24.04.2014 року). Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 19 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти

рокiв: начальник юридичного управлiння
ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"
Член Ревiзiйної Комiсiї не дає згоди на розкриття паспортних даних, згiдно Закону України
"Про захист персональних даних" № 2297 -VI вiд 01.06.2010 року
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
Правлiння

Косковецька Євгена
Станiславiвна

*

28

0.000155

28

0

0

0

Член
Правлiння

Швень Володимир
Нiконович

*

19

0.000105

19

0

0

0

Член
Правлiння

Замогильний Юрiй
Анатолiйович

*

0

0

0

0

0

0

Член
Правлiння

Чепурний Олександр
Борисович

*

0

0

0

0

0

0

Член
Правлiння головний
бухгалтер

Комаров Валерiй
Наркiзович

*

19

0.000105

19

0

0

0

Член
Правлiння

Овчаренко Андрiй
Євгенович

*

76

0.000422

76

0

0

0

Секретар
Правлiння

Цiсар Петро
Володимирович

*

8

0.000044

8

0

0

0

Голова
Наглядової
Ради

Покрасс Борис Йосипович

*

2128998

11.840870

2128998

0

0

0

Заступник
Голови
Наглядової
Ради

Коренблiт Роман
Михайлович

*

4488724

24.964983

4488724

0

0

0

Член
Наглядової
Ради

Рубiнштейн Володимир
Iзраїлович

*

2496907

13.887073

2496907

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
Комiсiї

Дорош Вячеслав
Миколайович

*

10

0.000055

10

0

0

0

Член Ревiзiйної
Комiсiї

Рудюк Ванда Степанiвна

*

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної
Комiсiї

Тищук Свiтлана Леонiвна

*

0

0

0

0

0

0

9115473

50.697622

9115473

0

0

0

Усього

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

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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по Серія, номер, дата видачі паспорта,
батькові фізичної найменування органу, який видав
особи*
паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

Рубiнштейн
Володимир
Iзраїлович

*

2496907

13.887073

14.335361

2496907

0

0

0

Покрасс Борис
Йосипович

*

2128998

11.840870

12.223104

2128998

0

0

0

Голубченко
Анатолiй
Костянтинович

*

3740994

20.806325

21.477972

3740994

0

0

0

Коренблiт Роман
МИхайлович

*

4488724

24.964983

25.770875

4488724

0

0

0

Юдiна Iрина
Володимирiвна

*

2128997

11.840865

12.223099

2128997

0

0

0

14984620

83.340119

14984620

0

0

0

Усього

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

чергові

позачергові

X
17.03.2016
86.99
Порядок денний
1. Обрання персонального складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2. Звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк та основнi напрямки фiнансово господарської дiяльностi у 2016 роцi, звiт Наглядової Ради, звiт (висновки) Ревiзiйної Комiсiї та
прийняття рiшення за наслiдками їх розглядую
3. Визначення порядку розподiлу прибутку Товариства.
4. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
5. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства: Положення про Загальнi збори акцiонерiв,
Положення про Наглядову Раду, Положення про Правлiння, Положення про Ревiзiйну комiсiю
Товариства.
6. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради.
7. Про обрання членiв Наглядової Ради.
8. Про затвердження ранiше укладених договорiв за участю Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв за участю Товариства.
Пропозицiї до порядку денного не вносились на Загальних зборах вiд 17.03.2016 року.

Опис

Результати розгляду питань порядку денного:
1.) Обрати лiчильну комiсiю Загальниих зборiв акцiонерiв ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" у складi 11
осiб, а саме: Браславець О.Г., Довга С.В., Король Н.Л., Кiсiль В.М., Ковальчук В.В.,Маснюк В.П.,
Каськова I.Д., Орел О.А.,Стасюк Ю.Л., Стасюк Т.О., Яцишина Н.С.
2.) Затвердити звiт Правлiння, звiт Наглядової Ради, звiт (висновок) Ревiзiйної комiсiї, фiнансову
звiтнiсть Товариства за 2015 рiк.
3.) Розмiр нерозподiленого прибутку за 2015 рiк по формi № 1 - "Баланс"
ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" становить 66 422 тис.грн. Направити на розвиток виробництва 26 422
тис.грн. Направити чистий прибуток, одержаний по результатам роботи Товариства за 2015 рiк в сумi
40 000 тис.грн. на виплату дивiдендiв.
При загальнiй кiлькостi акцiй ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" 17 980 080 штук виплатити на одну
акцiю - 2, 22 грн.
4.) З урахуванням внесення змiн до Закону України "Про акцiонернi товариства" та з метою
приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог вище зазначеного Закону внести змiни до
Статуту ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" шляхом викладення його в новiй редакцiї.
5.) Внести змiни до внутрiшнiх положень Товариства: Положення про Загальнi збори акцiонерiв,
Положення про Наглядову Раду, Положення про Правлiння, Положення про Ревiзiйну комiсiю
Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
6.) Не припиняти достроково повноваження членiв Наглядової Ради ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ",
якi були обранi Загальними зборами 24 квiтня 2014 року строком на три роки.
7.) В зв'язку iз пiдтвердженням повноважень Наглядової Ради Товариства обраної 24 квiтня 2014 року
до 24 квiтня 2017 року, а також у зв'язку iз тим, що у визначений Законом строк, вiд акцiонерiв не
надiйшло жодної пропозицiї щодо кандидатур для обрання Наглядової Ради, новий склад Наглядової
Ради ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" не обирати.
8.) Затвердити ранiше укладеннi правочини (договори) за участю Товариства:
- Договiр поставки № 15111 вiд 02.06.2015 року з ТД "Техкомплект" (РФ) на загальну суму 335 500
000, 00 (триста тридцять п'ять мiльйонiв п'ятсот тисяч) рублiв РФ. З термiном дiї до 28.02.2016 року.
- Договiр поставки з ТОВ "Торговий дiм ХТК " (РФ) на загальну суму 274 500 000,00 рублiв РФ, з
термiном дiї до 31.05.2016 року.
9.) Схвалити та дати згоду на пiдписання Головою Правлiння у перiод до дати проведення наступних
рiчних Загальних зборiв Товариства наступних значних правочинiв за участю Товариства:
- Договiр на поставку електротехнiчної сталi на загальну суму 70 млн. доларiв США.
- Договiр поставки готової продукцiї на загальну суму 70 млн.доларiв США.

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього
періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за
простими
акціями

за
привілейованими
акціями

за простими акціями

за
привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів,
грн.

29233.00

0

39915777.60

0

Нарахувані дивіденди на одну
акцію, грн.

1.62

0

2.22

0

0

33832617.70

0

Сума
виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата складання переліку осіб,
які мають право на отримання
дивідендів

17.03.2016

Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну
систему із зазначенням сум
(грн) перерахованих дивідендів
на відповідну дату

31.12.2016/1500000.00грн

Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату

31.12.2016/32332617.70грн

Опис

Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" по пiдсумках роботи
пiдприємства за попереднiй звiтний перiод 2015 рiк, якi вiдбулись 17.03.2016 року,
постановили чистий прибуток в сумi 40 000 000 грн., одержаний по результатах
роботи Товариства за 2015 рiк, направити на виплату дивiдендiв, що на одну акцiю
становить 2, 22 грн.
Згiдно рiшення Наглядової Ради Товариства протокол № 95 вiд 17.03.2016 року:
- визначити 17.03.2016 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi;
- нарахування та виплату дивiдендiв Товариства здiйснити в порядку визначеному
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.03.2016 року.
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" по пiдсумках роботи
пiдприємства за звiтний перiод 2016 року, якi вiдбулись 7.04.2017 року, постановили
чистий прибуток в сумi 29 233 000. грн., одержаний по результатах роботи
Товариства за 2016 рiк, направити на виплату дивiдендiв, що на одну акцiю
становить 1,62 грн.
Засiдання Наглядової Ради Товариства ще не вiдбулося, тому не визначена дата
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками
роботи Товариства у 2016 роцi, дата та строк виплати.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Приватна аудиторська фiрма "Аудитсервiс"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

21323931

Місцезнаходження

29000 Хмельницька Хмельницький м. Хмельницький вул. Гагарiна, 26

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0128
вид діяльності
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

(0382) 65 - 81 - 67

Факс

(0382) 70 - 40 - 83

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

Незалежна приватна аудиторська фiрма "Аудитсервiс" згiдно з
договором № 27/П/2 вiд 11.01.2012 року проводить аудиторськi
перевiрки фiнансових звiтiв ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" на
предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному
законодавству, встановленим нормативам.

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14282829

Місцезнаходження

04070 м. Київ Київський м.Київ вул. Андрiївська, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 294710
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.02.2015

Міжміський код та телефон

(044) 231 - 70 – 89

Факс

(044) 231 - 71 – 88

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Згiдно договору № Е - 27\2016-i вiд 07.06.2016 року ПАТ
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" надає послуги
депозитарної дiяльностi депозитарної установи ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".

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

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей Правила ЦД
вид діяльності

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.04.2014

Міжміський код та телефон

(044) 591-04 00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

Згiдно договору № ОВ-6176 вiд 29.09.2014 року ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України" надає послуги, щодо
обслуговування випуску цiнних паперiiв ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

1

2

3

4

5

6

31/22/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
Хмельницьке
територiальне
управлiння

UA4000073910

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

25.06.2010

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.25

17980080

4495020.00

100.00

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн)

Замiна свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний № 31/22/1/10, дата реєстрацiї 25.06.2010 року, дата видачi 14.06.2011 р.)
проведена у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Вiдкритим
акцiонерним товариством "Укрелектроапарат" рiшення про визначення типу та змiну найменування Товариства на публiчне акцiонерне
товариство "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" прийнято на загальних зборах акцiонерiв 21 квiтня 2011 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв
№ 18 вiд 21.04.2011 року).
Акцiї товариства торгувались на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках.
Фактiв лiстингу / делiстингу у 2016 роцi не було.

XI. Опис бізнесу
Пiдприємство Хмельницький завод трансформаторних пiдстанцiй було засновано 4 травня 1957
року за Наказом № 227 Мiнiстерства електротехнiчної промисловостi СРСР i повинно було
спецiалiзуватися на випуску комплектних трансформаторних пiдстанцiй, високовольтних
розмикачiв та запобiжникiв.
За Наказом № 613 вiд 22 вересня 1994 року Хмельницького РВ ФДМУ державне пiдприємство
завод ХЗТП було перетворено на вiдкрите акцiонерне товариство "Укрелектроапарат".
29 вересня 1994 року року виконкомом Хмельницької мiської ради народних депутатiв
зареєстровано вiдкрите акцiонерне товариство "Укрелектроапарат" з розмiром статутного фонду
610 340 грн.
1 жовтня 2003 року була проведена емiсiя акцiй i розмiр статутного фонду вiдкритого
акцiонерного товариства"Укрелектроапарат" становив 1 831 020 грн.
В 2007 роцi вiдбулося збiльшення статутного капiталу вiдкритого акцiонерного товариства
"Укрелектроапарат" до
4 495 020 грн.
21 квiтня 2011 року на загальних зборах акцiонерiв змiнене найменування товариства на
публiчне акцiонерне товариство "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ". Вiдомостi про змiну найменування
внесенi в Єдиний державний реєстр юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв 11 травня 2011
року.
Органи управлiння ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ":
- вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова Рада - здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та
захищає права акцiонерiв;
- Правлiння ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" здiйснює керiвництво поточною дiяльностю
пiдприємства;
- Голова Правлiння ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ";
- Ревiзiйна комiсiя.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" не має.
Протягом 2016 року змiн в структурi акцiоенрного товариства не вiдбулося.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу працюючих на
пiдприємствi за 2016 рiк склала 847 чол.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом всього - 9 чол.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали в умовах неповного робочого часу склала 846 осiб
(неповний робочий тиждень в 2016 роцi).
Загальна чисельнiсть працюючих порiвняно з минулим роком зменшилась на 102 чол., це
пояснюється зменшенням обсягiв виробництва за 2016 рiк, порiвняно з 2015 роком i приведенням
чисельностi у вiдповiднiсть до обсягiв виробництва.
За 2016 рiк фонд оплати працi склав 51076.2 тис. грн., в тому числi компенсацiйнi та
заохочувальнi виплати - 767.1 тис. грн., що на 1.9 % менша порiвняно з 2015 роком (52052.1 тис.
грн.).
ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Спiльну дiяльнiсть ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами в звiтному роцi не проводив.

Не було нiяких пропозицiй до ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" щодо реорганiзацiї збоку третiх
осiб протягом звiтного року.
Обрана облiкова полiтика складає:
- метод оцiнки вартостi запасiв:
метод першого за часом надходження (ФIФО);
При нарахуваннi амортизацiї необоротних активiв ураховувати лiквiдацiйну вартiсть та
очiкуваний термiн корисного використання, що встановленi й затвердженi протоколом засiдання
постiйно дiючої технiчної комiсiї та погодженi Головою Правлiння.
Методи нарахування амортизацiї обрати такi:
- для основних засобiв застосувати норми i прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї;
- для нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод виходячi з термiну корисного використання,
але не бiльше 10 рокiв.
Установити термiни корисного використання, лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв згiдно з
таким перелiком:
- будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 70 рокiв, лiквiдацiйна вартiсть - 2000 грн.;
- транспортнi засоби - 5 рокiв, лiквiдацiйна вартiсть - 1000 грн.;
- машини та обладнання - 5 рокiв, лiквiдацiйна вартiсть - 500 грн.;
- меблi офiснi - 4 роки, лiквiдацiйна вартiсть - 100 грн.;
- комп'ютерна технiка, iншi машини для зчитування iнформацiї - 2 роки, лiквiдацiйна вартiсть 500 грн.
Залишок незавершеного виробництва на дату баланса оцiнюється по фактичнiй собiвартостi з
урахуванням таких складових:
- прямих матерiальних витрат;
- прямих витрат на оплату працi та нарахувань до ЄСВ;
- загальновиробничих витрат.
Залишки незавершеного виробництва на дату балансу визначаються за даними iнвентарiзацiї
прямих матерiальних витрат, якi можуть бути вiднесенi до конкретного об'єкта витрат, а саме:
- сировини;
- купiвельних напiвфабрикатiв та комплектуючих виробiв;
- допомiжних та iнших матерiалiв.
Прямi витрати на оплату працi та нарахувань до ЄСВ на дату баланса включаються до
фактичної собiвартостi незавершеного виробництва за фактично понесеними витратами на оплату
працi та нарахувань до ЄСВ.
Загальновиробничи витрати на дату баланса включаються до незавершеного виробництва згiдно
планової калькуляцiї з розрахунку їх питомої ваги до суми прямих матерiальних витрат та прямих
витрат на оплату працi i нарахувань до ЄСВ.
Пiдприємство спецiалiзується на виготовленi:
- рiзних типiв трансформаторiв (масляних та сухих);
- комплектних трансформаторних пiдстанцiй потужнiстю вiд 10кВт до 2500 кВт;
- трансформаторiв i реакторiв для електровозiв та електропоїздiв;
- трансформаторiв для живлення заглибних насосiв при видобутку нафти;
- спецiальних трансформаторiв малої потужностi;
- камер збiрних i щитiв однобiчного обслуговування;
- газорегуляторних пунктiв блочної конструкцiї;
- котлiв центрального опалення.
Всього випускається 40 видiв, 450 модифiкацiй виробiв електротехнiчного машинобудування з
рiзноманiтної гами силових трансформаторiв видiляються сухi трансформатори модифiкацiї
"Геофоль", якi комплектуються обмотками, виготовленими по лiцензiї фiрми "Siemens", а також
трансформаторiв з iзоляцiєю "Номекс" власного виробництва. Низький рiвень шуму, абсолютна

безпека експлуатацiї, висока надiйнiсть i екологiчна чистота цих виробiв дозволяють використати
їх безпосередньо в культурних i суспiльних установах, спортивних спорудах, житлових будинках i
дiлових центрах.
За 2016 рiк виготовлено продукцiї в дiючих цiнах пiдприємства на суму 393290.7 тис. грн., а в
порiвняних цiнах на 01.01.2016 року на суму 326128.1 тис. грн., або на 37.4 % менше нiж за
минулий рiк.
Випуск продукцiї по основнiй номенклатурi за 2016 рiк:
Найменування
Обсяг виробництва продукцiї
штук
тис. грн. % в загальн.об.
Трансформатори електричнi
2225
337612,4
85,8
КТП
286
45322,1
11,5
КСО
126
4699,4
1,2
ЩО
71
1426,7
0,4
Протягом 2016 року реалiзовано продукцiї на суму 382,0 млн. грн., в тому числi за межi України
258,1 млн. грн., що становить 67,6 %, з них в Росiю вiдвантажено продукцiю на суму 213,8 млн.
грн., що становить 56 % вiд загального обсягу реалiзацiї.
Основними споживачами продукцiї пiдприємства є енергорозподiльчi компанiї, металургiйнi
комбiнати, новобудови, компанiї по обслуговуванню залiзничного транспорту та нафтогазового
комплексу.
Основними ринками збуту продукцiї у 2016 роцi є ринки України - 45%, Росiї - 22,3%, iншi
країни СНД - 20, 9 %, iншi країни - 11,8 % вiд загального обсягу реалiзацiї.
У звiтному роцi поставка продукцiї ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" здiйснювалась згiдно
контрактiв з урахування економiчної та полiтичної ситуацiї в Українi, умов тендерних торгiв,
попередньої оплати рахункiв замовниками.
Основними конкурентами ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" є:
- в Українi - ЗАО "Трансформатор - сервiс" м.Хмельницький; ЗАО "Ампер", м.Кременчуг; ЗАО
"Валон - А", м. Хмельницький; ПАТ "Запорiзький трансформаторний завод", м. Запорiжжя; завод
малогабаритних трансформаторiв, м. Запорiжжя;
- в країнах СНД - Мiнський електротехнiчний завод; ВАТ"Чiрчiкський трансформаторний завод";
"Група компанiй Електрощит", м. Самара; ВАТ " Алттранс", м. Барнаул; Кентауський
трансформаторний завод, Казахстан.
З метою утримання частки ринку збуту електротехнiчної продукцiї i прагнучи завоювати новi
сегменти ринку, на пiдприємствi здiйснюються маркетинговi дослiдження по вивченню попиту на
продукцiю, в т. ч. з використанням мережi Internet, проводяться роботи з проектними
органiзацiями по включенню продукцi пiдприємства в проекти будiвництва та реконструкцiй,
подається реклама в засоби масової iнформацiї, пiдприємство приймає участь у спецiалiзованих
виставках як в Українi так i за її межами.
Значно впливає на досягнення високих результатiв, без перебiйну, ритмiчну роботу
пiдприємства забезпечення виробничого процесу необхiдними матерiалами i комплектуючити
виробами.
Забезпечення виробництва комплектуючими здiйснювались згiдно доведеного плану i на основi
пiдписаних договорiв з постачальниками. Зривiв в постачаннi не було.
З метою безумовного виконання плану виробництва 2016 року, для своєчасного забезпечення
матерiалами, ВПiЛ були укладенi договори з основними постачальниками матерiалiв: з
пiдприємствами Росiї та iншими зарубiжними фiрмами - 56 % вiд загальної потреби в матерiально
- технiчних ресурсах; 44 % з пiдприємствами України.
Договори i контракти укладалися як на умовах вiдстрочки платежу за отриманi матерiали та
комплектуючi, так по попереднiй оплатi. Доставка матерiалiв в основному здiйснювалась
самовивозом, поставки електротехнiчної сталi з Польщi - найманим автотранспортом.
Поставка комплектуючих здiйснювалась згiдно договорiв як по передоплатi, так i на умовах
вiдстрочки платежу на 30 - 60 дiб. Постiйною проблемою забезпечення пiдприємства
комплектуючими виробами є несвоєчасна i неповна iнформацiя вiд технiчних служб, щодо
номенклатури основних видiв комплектацiї. Це унеможливлює створення необхiдних задiлiв та

створює труднощi в своєчасному замовленi i закупцi необхiдних комплектуючих виробiв. Крiм
того, внаслiдок збiльшення термiну виготовлення насосiв до 65 - 70 дiб, виникла необхiднiсть
дуже завчасно (за 80 дiб, з врахуванням доставки)авансування їх виробництва.
В 2016 роцi фiнансування не завжди було своєчасним та прогнозованим. В зв'язку з цим
перiодично виникали проблемнi питання з забезпечення пiдприємства необхiдними матерiалами i
сировиною. Суттєвим негативним цiнноутворюючим фактором була нестабiльнiсть нацiональньої
валюти, а у взаємовiдносинах iз зарубiжними постачальниками - обмеження НБУ по обсягам i
термiнах перерахування оплати за замовлену продукцiю не вдалося своєчасно створювати
необхiднi технологiчнi задiли по найбiльш важливим напрямкам забезпечення пiдприємства
матерiалами, комплектацiєю, покупним iнструментом i запчастинами, в другому пiврiччi iнтенсивна проводилась робота по зменшенню обсягiв товарно - матерiальних цiнностей, якi мало
використовуються внаслiдок зменшення обсягiв виробництва нелiквiдiв.
Протягом року цiнова полiтика пiдприємства була досить складною. Вiдпускнi цiни на
продукцiю протягом року не змiнювались, хоча в середньому їх потрiбно б було пiдвищити на 7 8 % за рахунок того, що з початку року i дотепер вiдбувається збiльшення вартостi всiх основних
матерiалiв та комплектуючих виробiв, внаслiдок зростання курсу $ (з 23,78 грн. до 27,19 грн.) на
Євро ( з 25,55 грн. до 28,42 грн.), а саме: чорного прокату (43 -62 %), катанки мiдної (на 45%),
листового прокату (на 73 %), емаль проводу мiдного (на 42 %), листа, шини, прудка, стрiчки
мiдної (на 34 %), масла трансформаторного (на 16 %), катанки алюмiнiєвої ( на 15 %), сталi 08Ю
для виготовлення бакiв трансформаторiв (на 15%), металу круглого калiброваного (на 14%), емаль
проводу алюмiнiєвого (на 8 %) та iн. Також спостерiгається i збiльшення вартостi комплектуючих
виробiв (автоматичних вимикачiв АВВ та Шнайдер Електрик, iзоляторiв, трансформаторiв струму,
реле, приладiв ТКП та iн.) в середньому на 15 %.
Основнi види сировини та матерiалiв. якi займають бiльше 10% в загальному обсязi постачання,
їх доступнiсть:
- сталь електротехнiчна надходить з Польщi, доставка матерiалiв найманим автотранспортом,
придбання без проблем та з Новолипецького металургiйного комбiнату доставка залiзничним
транспортом;
- масло трансформаторне надходить вiд 2 постачальникiв: з України та Швецiї (NYNAS),
придбання без проблем;
- чорний прокат надходить з України, Польщi, 10 постачальникiв, придбання без проблем
(контракти укладалися як на умовах вiдстрочки платежу так i по попереднiй оплатi), доставка
самовивозом;
- кольоровий прокат надходження: Україна, Польща, Нiмеччина, 10 постачальникiв, придбання без
проблем при 100% предоплатi, змiна цiн вiдображає змiну цiн вiдповiдно до ситуацiї на LME.
За останнi п'ять рокiв, а саме 2012-2016 роки, було введено основних фондiв на загальну суму 42
924 297,33 грн.
За останнi п'ять рокiв, а саме 2012-2016 роки, було лiквiдовано основних фондiв на загальну
суму 1 965 568,36 грн. (за початковою вартiстю). У 2016 роцi було придбано: нове обладнання,
iнструмент, оснастку, комп'ютерну i оргтехнiку на суму 627,3 тис.грн. за рахунок власних коштiв
пiдприємства.
В усi попереднi роки при складаннi рiчних фiнансових планiв пiдприємство резервувало кошти
на технiчно обгрунтоване й економiчно виправдане придбання нового обладнання так i на 2017 рiк
заплановано 20 000 тис.грн. на технiчне переоснащення, а саме: лiнiя поперечного розкрою
електротехнiчної сталi ТЕ-45 "L.A.E.", Iталiя - 10 410 тис.грн.; п'ятиосьовий оброблюючий центр 7 287,0 тис.грн.
Правочинiв укладених протягом звiтного року мiж емiтентом, з одного боку, та власниками
iстотної участi, членами Наглядової ради або членами Правлiння, афiлiйованими особами, з
iншого боку не було.

Первiсна вiртiсть основних засобiв становить 169 080 тис.грн сума зносу станом на 31.12.2016
року становить 95 750 тис.грн., залишкова вартiсть 73 330 тис.грн. Вiдсоток зносу становить 56,63
первiсної вартостостi основних засобiв. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв
становить 3 427 тис.грн.
Орендованi основнi засоби на пiдприємствi вiдсутнi.
Значнi правочини, щодо основних засобiв: договiр застави рухомого майна № ОБ-КIЕ-192/2 вiд
28.12.2015 р. на суму правочину 24 293 734,32 грн., iпотечний договiр № IД-КIЕ -192/1 вiд
28.12.2015 р. на суму правочину 5 447 931,00 грн., iпотечний договiр № 7016Z12 вiд 07.06.2016
р.на суму правочину 31 085 775,00 грн., договiр застави № 7016Z13 вiд 07.06.2016 р.на суму
правочину 382 006,80 грн.
Фондовiддача основних фондiв товариства знизилась в 2016 роцi на 21%, що вказує на
погiршення ефективностi використання його виробничих потужностей внаслiдок зменшення
iнтенсивностi завантаження обладнання.
Основними ринками збуту є країни СНД, Росiя, країни дального зарубiжжя в яких дуже велика
конкуренцiя на електротехнiчнi вироби, тому важко шукати замовникiв. При жорсткiй
конкурентнiй боротьбi на ринках збуту пiдприємство не мало можливостi пiдвищувати цiни на
свою прдукцiю адекватно пiдвищенню цiн на матерiали, енергоносiї, а тому вимушено було
знаходити шляхи оптимiзацiї всiх витрат виключно за рахунок власних резервiв: матерiальних
ресурсiв, енергоносiїв, накладних витрат. Для можливостi проведення гнучкої цiнової полiтики й
одержання вигiдних замовлень, робота всього колективу спрямована на зниження собiвартостi
продукцiї.
Основнi проблеми пов'язанi з залежнiстю вiд законодавчих обмежень:
- вiдсутнiсть стабiльної законодавчої та нормативної бази особливо у сферi оподаткування;
- значнi проблеми iз своєчасним поверненням експортного ПДВ.
Слабка державна пiдтримка, що направлена на освоєння вiтчизняним товаровиробником
зовнiшнiх ринкiв збуту, зокрема щодо роботи торгових мiсiй та консульств.
Штрафи, пенi сплаченi разом за 2016 рiк становлять 378 520,38 грн., а саме:
- штраф за недотримання вимог договору - 68 312,50 грн.;
- штраф ФСС по лiкарняним - 703,83 грн.;
- Хмельницькому водоканалу - 62 848,05 грн.;
- штраф Управлiння Держпрацi - 15 950;
- пеня по ДФС ЗЕД - 230 706 грн.
Виручка вiд реалiзацiї продукцiї в звiтному роцi склала 382 031 тис.грн., що є нижчим вiд
минулорiчного на понад 30%. Зниження обсягiв виробництва негативно вплинуло на рiвень
прибутковостi господарської дiяльностi. Чистий прибуток пiсля оподаткування становить 28 729
тис. грн., що є нижчим вiд минулорiчного показника бiльше нiж в 2,3 рази.
Зниження обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї а також прибутковостi звичайної
дiяльностi в 2016 роцi викликало деяке зниження величини власного капiталу пiдприємства на 7%,
що однак не завадило Товариству як i в попереднi роки спрямувати частину коштiв на зменшення
обсягiв довгострокових та короткострокових кредитiв банкiв, загальна сума яких знизилась в 2016
роцi на 20%. Не зважаючи на зниження обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї в 2016 роцi
виробничi запаси та залишки готової продукцiї на складi дещо зросли - говним чином iз - за
тимчасового невiдвантаження виготовленої продукцiї яку було вiдвантажено замовникам на
початку 2018 р. Проте дебiторська заборгованiсть пiдприємствва знизилась вдвiчi.
Зниження в 2016 роцi прибутковостi виробничо - господарської дiяльностi пiдприємства
вплинуло на зменшення величини власного капiталу, проте рiвень фiнансової незалежностi

пiдприємства покращився iз - за суттєвого зниження розмiру поточних зобов'язань - зростання
коефiцiєнта автономностi в 2016 роцi склало 17, 3%. Частка власникiв пiдприємства в загальнiй
сумi засобiв авансованих в його дiяльнiсть становить на 31.12.2016 приблизно
76 %. Величина показника в прийнятних межах (нормативне значення показника > 50 %), i це
вказує на те, що пiдприємство на сьогоднi є достатньо фiнансово незалежне.
Рiвень лiфквiдностi пiдприємств пiдвищився. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi збiльшився на
68 % та знаходиться в допустимих межах ( нормативне значення показника > 20%), що свiдчить
про високу миттєву лiквiднiсть та платоспроможнiсть пiдприємства.
Коєфiцiєннт поточної лiквiдностi (покриття) пiдвищився в 2016 роцi на 23%, до того ж його
значення (порiвняно iз нормативним > 1) свiдчить про цiлком достатнiй на сьогоднi рiвень
спроможностi пiдприємства погашати як термiновi так i iншi поточнi свої зобовязання перед
кредиторами.
Оборотнiсть матерiально - виробничих запасiв знизилась на 44%, що вимагає збiльшення коштiв
в цiй найменш лiквiднiй статтi оборотних запасiв, а це не сприяє полiпшенню стiйкостi
фiнансового стану пiдприємства.
На кiнець звiтного перiоду 31.12.2016 року всi укладенi договори та контракти виконанi.
Для подальшої успiшної роботи пiдприємства в 2017 роцi необхiдно насамперед за рахунок
зростання обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї та пiдтримання їх на рiвнi, який би
забезпечував достатнє покриття постiйних витрат пiдприємства, а вiдтак сприяв би
пiдтримуванню виробничо - господарської дiяльностi товариства на прибутковому рiвнi. По друге, домогтись збереження оптимального рiвня оборотностi матерiально - виробничих запасiв та
оптимiзацiї рiвня дебiторської заборгованостi, що дозволить i надалi зменшувати величину
зобов'язань пiдприємства перед банкiвськими установами та iншими кредиторами.
Серед можливих шляхiв у цьому напрямку можна вiдiлити такi як, по - перше, аналiз методiв
управлiння дебiторською заборгованiстю пiдприємства що дасть змогу досягнути оптимальних
строкiв здiйснення оплати замовниками за отриману продукцiю та, по - друге, зосередження на
пiдвищеннi рентабельностi виробництва i, вiдповiдно,спрямування достатнього обсягу отриманого
чистого прибутку насамперед на подальше зменшення величини зобов'язань пiдприємства перед
банкiвськими установами, що зменшить фiнансове навантаження на пiдприємство.
У 2016 роцi розроблена i впрроваджена у виробництво значна кiлькiсть нових виробiв:
• впроваджена у виробництво модернiзована конструкцiя тягових трансформаторiв потужнiстю
4350 кВа для снащення електровозiв магiстральних вантажних перевезень, яка покращила їх
характеристики, замiна блоку охолоджувачiв на моноблочний;
• модернiзовано тяговий трансформатор ОНДЦЕР -4350, проведено замiну блоку охолоджувачiв
на моноблочний;
• проведено модернiзацiю тягового трансформатору ОНДЦЕР=3000/25 для комплектацiї
електропоїзду-встановлено обмотки фiльтра по замовленню ПАТ "КАСЗ" (м.Кременчуг);
• розроблено та виготовлено дослiднi взiрцi трансформаторiв згiдно з вимогами євростандарту
"Екодизайн" ТМГ потужнiстю 250, 630 та 1000 кВа та з позитивним результатом проведенi
випробування в Чехiї в лабораторiї "КЕМА";
• розроблено конструкторську документацiю та приступили до виготовлення трансформатора ТМ
- 5000 кВа для сонячної енергетики.
Крiм того:
• розроблено бюджетний варiант комбiнованих бетонних КТП потужнiстю 1600 кВа для
iнвекторних станцiй з меншої ваги в оболонцi з сендвiч - панелей з бетонним дном;
• доопрацьовано конструкцiї бiопаливного котла КВм(а)-1,0 по результатах експлуатацiї;
• розроблено компановку бюджетного варiанту 2КТПБ-1000 10/0,4 У1 для Київенерго;

• розроблено та освоєно виробництво рубильника РЕ19-43;
• розроблено конструкцiю кабiни для КТМ мiських мереж з покриттям iз керамогранiту та
конструкцiєю кабiни з дахом iз металочерепицi;
• триває розробка моделi ЯКНО-6 для кар'єрiв.
Паралельно з роботою по розробцi, модернiзацiї, полiпшенню якiсних характеристих виробiв у
2016 р., було придбано нового обладнання, iнструменту, оснастки, комп'ютерної i оргтехнiки на
суму 627,3 тис.грн.
Судовi справи за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi 10 або бiльше вiдсоткiв активiв
емiтента, стороною (вiдповiдачем) в яких виступає емiтент ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та його
посадовi особи в звiтному 2016 роцi не було.
У 2016 роцi для компенсацiї подорожчання матерiально-технiчних ресурсiв , енергоресурсiв,
завдяки модернiзацiї та вдосконаленню конструкцiї виробiв, впровадженню нових технологiй,
економiї усiх видiв енергоресурсiв одержано економiю в розмiрi 40,4 тис.грн.
У зв'язку з економiчною кризою в свiтi та Українi,зниженням кiлькостi замовлень та обсягiв
виробництва продукцiї протягом 2016 року, непрогнозованiстю економiчної ситуацiї у свiтi та
Українi в подальшому для забезпечення беззбиткової роботи пiдприємства бюджет товариства на
2017 рiк сформовано iз зростанням обсягiв виробництва порiвняно з 2016 роком - на 53.4 %.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

79120

73171

0

0

79120

73171

будівлі та споруди

18683

18431

0

0

18683

18434

машини та
обладнання

55837

50046

0

0

55837

50046

транспортні засоби

2014

1685

0

0

2014

1685

0

0

0

0

0

0

інші

2586

3009

0

0

2586

3009

2. Невиробничого
призначення:

199

159

0

0

199

159

будівлі та споруди

43

40

0

0

43

40

машини та
обладнання

112

90

0

0

112

90

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

44

29

0

0

44

29

79319

73330

0

0

79319

73330

Найменування
основних засобів

земельні ділянки

Усього
Опис

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Первiсна вартiсть основних засобiв становить 169 080 тис. грн, . сума зносу основних засобiв
станом на 31.12.2016 року становить 95 750 тис .грн., залишкова вартiсть 73 330 тис. грн.
Загальна зношенiсть основних засобiв становить 55,9 % первiсної вартостi.
Вартiсть оформлених в заставу основних засобiв 3 427 тис. грн.
Збiльшення чи зменшення вартостi основних засобiв у звiтному перiодi в результатi переоцiнки
не вiдбувалося.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

153544

164311

Статутний капітал (тис.
грн.)

4495

4495

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

4495

4495

Опис

Розрахунок чистих активiв здiйснено у вiдповiдностi до методичних рекомендацiй щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшеням
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485.

Висновок

Вартiсть чистих активiв ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" станом на 31.12.2016 року
становить 153 544 тис. грн. i бiльша за суму фактично сплачено статутного капiталу, що
вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
погашення

X

13100.00

X

X

Короткостроковi кредити банкiв

20.03.2013

8100.00

19.5

29.12.2017

Короткостроковi кредити банкiв

07.06.2016

5000.00

19.3

05.06.2017

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

774

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

34849

X

X

Усього зобов'язань

X

48723

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
у натуральній
у грошовій
формі
формі
(фізична од.
(тис.грн.)
вим.)

Обсяг реалізованої продукції

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
у відсотках до
у грошовій
формі
всієї
формі (тіс.
(фізична од.
реалізованої
грн.)
вим.)
продукції

№
з/п

Основний вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

трансформатори
електричнi

2225 (шт.)

337612.4

85.8

1521 (шт.)

303597

79.5

2

КТП

286 (шт.)

45322.1

11.5

259 (шт.)

61780.9

16.2

3

КСО

126 (шт.)

4699.4

1.2

21 (шт.)

4340.3

1.1

4

ЩО

71 (шт.)

1426.7

0.4

8 ( шт.)

1317.7

0.3

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

76.4

2

Витрати на оплату працi

13.3

3

Вiдрахування на соцiальнi
заходи

2.7

4

Амортизацiя

2.3

5

Iншi операцiйнi витрати

5.3

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

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

18.07.2016

27709.618

254073

10.906

Опис

2

02.08.2016

Опис

Наглядова Рада ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" протокол №101 вiд 18 липня 2016
року надала згоду на вчинення значного правочину мiж
ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та Вiдкритим акцiонерним товариством
"ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНИЙ ЗАВОД"(РФ,Московська обл.)
Предметом договору є поставка готової продукцiї на суму 70 560 000,00 руб.РФ,
згiдно Контракту №316011 вiд 19.012016р. та Доп. угоди №2 вiд 18.07.2016 року мiж
ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та Вiдкритим акцiонерним товариством
"ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНИЙ ЗАВОД" (РФ,Московська обл.).
По курсу НБУ на 18.07.2016 року (0,39271) сума договору складає 27 709,618
тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає
254 073 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi поставки готової продукцiї. що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi складає у вiдсотках 10,906%
56364.000

254073.000

22.18

Наглядова Рада ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" протокол № 102 вiд 2 серпня 2016
року
надала
згоду
на
вчинення
значного
правочину
мiж
ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ХТК" (код ОГРН
1157746655120,
Росiйська
Федерацiя,
м.Москва)
Предметом договору є поставка готової продукцiї на загальну суму 150 000 000,00
рублiв РФ з темiном дiї до 31.12.2017р., згiдно Договору поставки №316142 вiд 2
серпня 2016 року мiж ПАТ"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ
ХТК" (код ОГРН 1157746655120, Росiйська Федерацiя, м. Москва)
По курсу НБУ на 02.08.2016 року (0,37576) сума договору складає 56 364,000
тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 254
073
тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi поставки готової продукцiї, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi складає у вiдсотках 22,18 %.

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

3

12.12.2016

63367.100

254073.000

24.94

Опис

Наглядова Рада ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" протокол № 107 вiд 12 грудня 2016
року
надала
згоду
на
вчинення
значного
правочину
мiж
ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ХТК" (код ОГРН
1157746655120,
Росiйська
Федерацiя,
м.Москва).
Предметом договору є поставка готової продукцiї на загальну суму 155 000 000,00
(сто п'ятдесят п’ять мiльйонiв) рублiв РФ в тому числi ПДВ - 0 руб. РФ, з термiном
дiї до 31.12.2018р. за проектом Контракту №316245 (Додаток №1) мiж ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ХТК" (код ОГРН
1157746655120,РосiйськаФедерацiя,м.Москва).
По курсу НБУ на 12.12.2016 року (0,40882 ) сума договору складає 63 367,100
тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 254
073,000
тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi поставки готової продукцiї, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi складає у вiдсотках 24,94%.

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

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

Вид інформації

1

2

3

11.01.2016

11.01.2016

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

18.07.2016

19.07.2016

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

02.08.2016

02.08.2016

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

04.10.2016

04.10.2016

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

12.12.2016

13.12.2016

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватна аудиторська фiрма
"АУДИТСЕРВIС"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

21323931
29000, Хмельницька обл., м.
Хмельницький, вул. Гагарiна, 26

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
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**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

№0128 26.01.2001
295 П 000295 30.10.2015 до
24.09.2020
2016
умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
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**

Приватна аудиторська фiрма
"Аудитсервiс"
21323931
29000, м.Хмельницький,
вул.Гагарiна, 26
0128 26.01.2001
295 П 000295 30.10.2013 до
24.09.2020

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до МСФЗ
Публiчного акцiонерного товариства "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку
Наглядовiй Радi, Правлiнню, Керiвництву ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Основнi вiдомостi про Товариство:
Повна назва
Код за ЄДРПОУ
Мiсцезнаходження
Дата державної реєстрацiї
Види дiяльностi за КВЕД

Iнституцiйний сектор економiки
за КIСЕ
Середня кiлькiсть працiвникiв
Номери, серiї, дати видачi,термiн дiї
лiцензiй та/або дозволу на здійснення
дiяльностi

Кiлькiсть вiдокремлених пiдроздiлiв

Публiчне акцiонерне товариство “Укрелектроапарат”
00213440
29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120
Дата номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних
осiб та фiзичних осiб- пiдприємцiв: 29.09.1994
№ 1 673 120 0000 000964
27.11 Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв
27.12 Виробництво електророзподiльної та контрольної апаратури
47.21 Роздрiбна торгiвля фруктами й овочами в спецiалiзованих
магазинах
52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi інших
природничих i технiчних наук
85.32 Професiйно-технiчна освiта
S. 11002 Приватнi нефiнансовi корпорацiї
857 чоловiк
Лiцензiя Мiнiстерства охорони здоров’я України на медичну практику
№459883, Серiя АЕ. Дата видачi 28травня 2014 р. Строк дiї з 17.04.2014 р.
Лiцензiя Державної служби України з контролю за наркотиками на
придбання зберiгання, перевезення, знищення, використання прекурсорiв
(списку 2 таблицi IV) «Перелiку наркотичних засобiв, психотропних
речовин i прекурсорiв» №287534,Срiя АЕ. Дата видачi 28 травня 2014 р.
Строк дії лiцензiї з 08.05.2014 р. по 08.05.2019 р.
Лiцензiя Державної служби з безпеки на транспортi
(УКРТРАНСБЕЗПЕКА) .
Номер та дата прийняття рiшення №305 вiд 14.06.2016 р.
Вид господарської дiяльностi:
- перевезення пасажирiв,небезпечних вантажiв та небезпечних
вiдходiв автомобiльним,залiзничним, морським та рiчковим
транспортом,мiжнародних перевезень пасажирiв та вантажiв
автомобiльним транспортом.
Дозволений вид робiт:
- мiжнароднi перевезення вантажiв вантажними (крiм перевезення
небезпечних вантажiв та небезпечних вiдходiв).
Немає

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ „Укрелектроапарат” (надалi – Товариство) за рiк, що закiнчився 31
грудня 2016 року, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний
дохiд), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий
виклад суттєвих облiкових полiтик та iншу пояснювальну iнформацiю щодо фiнансової звiтностi (надалi разом –
«фiнансова звiтнiсть»).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного

нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть” та Мiжнародних
стандартiв аудиту, якi прийнято в якостi Нацiональних стандартiв аудиту (вiдповiдно до рiшень Аудиторської палати
України вiд 18 квiтня 2003 року та вiд 29 грудня 2015 року). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не
мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального
подання фiнансової звiтностi.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Привернуло увагу аудитора те, що фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами встановленими
Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», який
затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.13 р. № 73 та примiток, з урахуванням норм
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi якi застосовуються щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2016р.
Звертаємо увагу на те, що Товариством не проведено:
- розрахунок витрат (доходiв) з податку на прибуток. Витрати з податку на прибуток не визначаються i не
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний
податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, який розраховано за правилами
Податкового кодексу України;
- Товариством не зроблена переоцiнка основних засобiв що повнiстю амортизованi (первiсна (переоцiнена) вартiсть
повнiстю амортизованих основних засобiв складає 5759 тис. грн.);
- формування забезпечень Товариством проведена не в повному розмiрi;
- в фiнансовiй звiтностi Товариства вiдсутнi данi про проведення оцiнки фiнансових iнвестицiй на дату балансу.
Взятi в сукупностi вищезазначенi викривлення є суттєвими (розрахунково 10975 тис. грн.), але не всеохоплюючими
для фiнансової звiтностi Товариства.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Умовно-позитивна думка аудитора
На нашу незалежну професiйну думку, ми пiдтверджуємо те, що за винятком обмежень, якi зазначенi в
попередньому параграфi, фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про ПАТ
“Укрелектроапарат” на 31 грудня 2016 року, фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився
на зазначену дату.
Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних параграфах, ми звертаємо увагу на iншу допомiжну
iнформацiю.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Враховуючи вимоги Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Товариством розроблене та затверджене наказом
№ 3 вiд 14.01.2016 року Положення про облiкову полiтику, яке включає загальнi питання складання фiнансової
звiтностi та контролю за достовiрнiстю фiнансової iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть Товариства сформована з дотриманням таких принципiв: принципу автономностi пiдприємства,
безперервностi дiяльностi, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i
витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою, єдиного грошового
вимiрника - гривня. У балансi вiдображаються тiльки тi активи та зобов'язання, що вiдповiдають таким критерiям:
- iснує можливiсть надходження або вибуття майбутнiх економiчних вигод, оцiнка яких може бути вiрогiдно
визначена;
- ресурси контролюються Товариством.
Власний капiтал вiдображається в балансi одночасно з вiдображенням активiв або зобов'язань, якi призводять до
його змiни.
Звiтнiсть складено на пiдставi даних оборотно-сальдової вiдомостi, у якої немає розбiжностей з регiстрами
синтетичного та аналiтичного облiку i первинними документами. Iснують адекватнi та достовiрнi данi з усiх суттєвих
питань аудиторської перевiрки звiтностi. Надана iнформацiя є достатньою для вiдображення реального стану справ у
Товариствi.

Ми спостерiгали за проведенням iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, яка проведена по наказу № 219 вiд 27
вересня 2016 р. з дотриманням вимог «Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов’язань » яке затверджене
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02 вереcня 2014 року N 879, i зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї
України 30.10.2014 р. за № 1365/26142.
Отже, наявна система бухгалтерського облiку Товариства, вiдповiдає вимогам законодавства.
Висловлення думки щодо вiдповiдностi показникiв нормативiв, установлених для Публiчних
акцiонерних товариств
Вартiсть чистих активiв
Нами розраховано вартiсть чистих активiв Товариства. Розрахунок здiйснено у вiдповiдностi до Методичних
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485.
Вартiсть чистих активiв Публiчного акцiонерного товариства " Укрелектроапарат " станом на 31 грудня 2016 року,
становить 153544 тис. грн. i є бiльшою за суму фактично сплаченого статутного капiталу. Таким чином, вартiсть
чистих активiв вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.
Висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю за
2016 рiк та iншою iнформацiєю, , що розкривається емiтентом цiнних паперiв
Пiд час виконання завдання (згiдно з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що
мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть») ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi
суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається ПАТ «Укрелектроапарат».
Виконання значних правочинiв
Ми виконали перевiрку дотримання Товариством вимог закону України «Про акцiонернi товариства» щодо
виконання значних правочинiв. Рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв (у межах що перевищує 25 i
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) приймалось загальними
зборами акцiонерiв (протокол № 23 вiд 17 березня 2016 р.). Рiшенням № 8 затверджено ранiше укладенi договори за
участю Товариства. Рiшенням № 9 «Про попереднє схвалення значних правочинiв за участю Товариства» делеговано
право пiдпису значних правочинiв Головi правлiння.
Аудиторами не виявлено порушень вищезазначених вимог.
Висловлення думки щодо спiвпрацi Товариства з пов’язаними особами
На запит аудитора, щодо перелiку зв’язаних сторiн, ПАТ „Укрелектроапарат”, управлiнським персоналом
повiдомлено, що такими особами є учасники фiзичнi особи, господарськi операцiї з якими за перiод перевiрки не
проводились.
Протягом звiтного року нараховано винагород провiдному управлiнському персоналу в сумi - 1818,7 тис. грн..
За результатами роботи за 2015 р. акцiонерам нараховано дивiденди з розрахунку 2,22 грн. на просту iменну акцiю.
Стан корпоративного управлiння
Протягом звiтного року функцiонувала наступна структура управлiння та система внутрiшнього контролю ПАТ
„Укрелектроапарат»:
- Загальнi збори учасникiв;
- Наглядова Рада;
-Ревiзiйна комiсiя;
- Правлiння;
- Управлiнський персонал.
Загальнi збори учасникiв Товариства протягом 2016 року проводились одноразово (протокол № 23 вiд 17.03.2016
р.) на яких розглядались питання вiднесенi Статутом Товариства до їх компетенцiї. Черговi загальнi збори акцiонерiв,
за пiдсумками роботи Товариства за 2016 р., запланованi на 7 квiтня 2017 року .Створення наглядової ради проведено
згiдно з установчими документами. Поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом
звiтного року здiйснював Голова правлiння в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства.
Кодекс корпоративного управлiння Товариством не запроваджений.

На нашу думку стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi
товариства».
Не змiнюючи нашої думки, ми вiдзначаємо, що Товариством не створено посади внутрiшнього аудитора, що не
суперечить Закону.
На нашу думку, наявна система внутрiшнього контролю ПАТ „Укрелектроапарат”, за винятком вказаних недолiкiв,
забезпечує певну вiдповiднiсть внутрiшнього контролю управлiнським персоналом для того, щоб складена фiнансова
звiтнiсть, не мiстила суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок. Ми не отримали доказiв обставин, якi
можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства або
помилки.
Висловлення думки щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудиторською фiрмою ризикiв суттєвого
викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi")
При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства (МСА 240 ”Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi”) не
виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.
Висловлення думки про дiї якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на
фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi цiнних паперiв, визначених
частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»
Розкриваючи iнформацiю про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року що можуть вплинути на фiнансовий та
господарський стан емiтента та можуть призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ч.1 ст.41
ЗУ « Про цiннi папери та фондовий ринок». Аудиторами протестовано на вiдповiднiсть особливу iнформацiю емiтента
i не виявлено змiн власникiв акцiй яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй у звiтному перiодi, що
закiнчився 31 грудня 2016 р.
Звертаємо увагу на свiтову геополiтичну i економiчну ситуацiю яка впливає на роботу Товариства. Ми не маємо
змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та
економiчнi перспективи Товариства.
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу
Наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий
вплив на фiнансовий стан ПАТ „Укрелектроапарат” за 2016 рiк аудиторами не встановлено.
IНШI ПИТАННЯ
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування аудиторської фiрми
вiдповiдно до установчих документiв,
якою було здiйснено аудиторську перевiрку
Код за ЄДРПОУ
Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення
до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,
виданого АПУ
Мiсцезнаходження

Приватна аудиторська фiрма “АУДИТСЕРВIС”

21323931
Свiдоцтво № 0128, вiд 26 сiчня 2001р., чинне до 24 вересня 2020 року

Телефон (факс)
Електронна адреса

29000, Хмельницька область,
м. Хмельницький, вул. Гагарiна, 26,
(0382) 658-167; 704-083
office@auditservise.com.ua

Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства „Укрелектроапарат” за 2016 рiк проведено
вiдповiдно до договору № 27/П/2 вiд 11 сiчня 2012 року в перiод з 27 сiчня 2017 р. по 20 лютого 2017 р., з 14.03.2017
р. по 24.03.2017 р.
Головний аудитор
Сертифiкат аудитора серiї А№ 001022 вiд 24.03.1994 р.
Директор
ПАФ «Аудитсервiс»
Сертифiкат аудитора серiї А№ 001015 вiд 24.03.1994 р.

Сербiн I.I.

Мярковський А.Й.

Дата складання аудиторського висновку: 24 березня 2017 року

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

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть):

Ні

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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть):

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада ПАТ
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"
самооцiнку не здiйснювала.

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

12

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети в Наглядовiй радi не

створенi
Інші (запишіть)

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)

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

так, створено
ревізійну комісію

посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

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

Ні

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) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

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):

Положення про порядок
отримання iнформацiї
ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Положення про порядок
розроблення i прийняття
внутрiшнiх
номативнихї актiв (положень)
ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ".
Положення про форми i
системи оплати працi посадових
осiб.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Так

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

Ні
X

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

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)

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

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)
Так

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):

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
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

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

00213440

за КОАТУУ 6810100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

27.11

857

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
29000, м.Хмельницький, вул.В.Чорновола,
буд.120

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

997

759

435

первісна вартість

1001

2949

2949

1862

накопичена амортизація

1002

1952

2190

1427

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

79319

73330

58224

первісна вартість

1011

167194

169080

127068

знос

1012

87875

95750

68644

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

4

4

4

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

33

33

3

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

80353

74126

58666

Запаси

1100

53755

59068

22750

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

43152

25923

23544

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

6297

9555

1681

з бюджетом

1135

51761

15086

11512

у тому числі з податку на прибуток

1136

48140

7757

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4346

4146

1971

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

13348

13441

8163

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

33

38

28

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

1028

884

4076

Усього за розділом II

1195

173720

128141

73725

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

254073

202267

132391

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

4495

4495

4495

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

92719

119141

28428

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

675

675

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

66422

29233

-8484

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

164311

153544

24440

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

8275

0

34414

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

8275

0

34414

Короткострокові кредити банків

1600

7500

13100

48227

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

3734

7080

12071

за розрахунками з бюджетом

1620

595

774

375

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1120

590

899

за розрахунками з оплати праці

1630

2252

1972

1827

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

7315

7017

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

58971

18190

10138

Усього за розділом IІІ

1695

81487

48723

73537

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

254073

202267

132391

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки
Керівник

Косковецька Євгена Станiславiвна

Головний бухгалтер

Комаров Валерiй Наркiзович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00213440

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

382031

501278

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

( 317520 )

( 374568 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

64511

126710

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

17073

31887

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 21094 )

( 21251 )

Витрати на збут

2150

( 8709 )

( 12448 )

Інші операційні витрати

2180

( 14154 )

( 39478 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

37627

85420

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

337

18

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 2646 )

( 4817 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 786 )

( 1277 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

34532

79344

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

5803

12983

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

28729

66361

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

28729

66361

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

279481

319190

Витрати на оплату праці

2505

48580

50137

Відрахування на соціальні заходи

2510

10145

17998

Амортизація

2515

8332

7527

Інші операційні витрати

2520

19370

43371

Разом

2550

365908

438223

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

17980080

17980080

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

17980080

17980080

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

1.59782

3.69081

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

1.59782

3.69081

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки
Керівник

Косковецька Євгена Станiславiвна

Головний бухгалтер

Комаров Валерiй Наркiзович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00213440

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

434637

525112

Повернення податків і зборів

3005

61324

68092

у тому числі податку на додану вартість

3006

26324

68092

Цільового фінансування

3010

1208

1001

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

9066

4666

Надходження від повернення авансів

3020

1994

4704

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

384

1572

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

74

0

Надходження від операційної оренди

3040

12

11

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

23

27283

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 339804 )

( 371705 )

Праці

3105

( 44064 )

( 44860 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 13295 )

( 23181 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 15800 )

( 107539 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

( 81832 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 15800 )

( 25707 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 9555 )

( 6224 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 425 )

( 201 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

( 1046 )

( 2521 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

84733

76210

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

3

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

( 492 )

( 11140 )

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

-489

-11140

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

5000

3325

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

7675

10225

Сплату дивідендів

3355

( 79718 )

( 161388 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 2638 )

( 4817 )

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)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-85031

-173105

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-787

-108035

Залишок коштів на початок року

3405

13348

111490

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

880

9893

Залишок коштів на кінець року

3415

13441

13348

Примітки
Керівник

Косковецька Євгена Станiславiвна

Головний бухгалтер

Комаров Валерiй Наркiзович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ"
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за ЄДРПОУ
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Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

4495

0

92719

675

66422

0

0

164311

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

4495

0

92719

675

66422

0

0

164311

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

28729

0

0

28729

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

420

0

0

420

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

420

0

0

420

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

-39916

0

0

-39916

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

26422

0

-26422

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

26422

0

-37189

0

0

-10767

Залишок на
кінець року

4300

4495

0

119141

675

29233

0

0

153544

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Косковецька Євгена Станiславiвна
Комаров Валерiй Наркiзович

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

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2016 р.
ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
ЗА ПIДГОТОВКУ I ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
1. Керiвництво ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” (далi - Товариство) несе вiдповiдальнiсть за
пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає фiнансове становище Товариства
станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в
капiталi за рiк, що закiнчився цiєю датою, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi (далi - МСФЗ).
2. При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
- вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;
- застосування обґрунтованих облiкових оцiнок i розрахункiв;
- дотримання вимог МСФЗ або розкриття всiх суттєвих вiдхилень вiд МСФЗ в примiтках до
фiнансової звiтностi Товариства;
- пiдготовку фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, виходячи iз припущення, що Товариство
продовжуватиме свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке
продовження не буде правомiрним;
- облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин i операцiй мiж пов'язаними сторонами;
- облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають
коригування або розкриття;
- розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були або, можливо, будуть в
найближчому майбутньому;
- достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд
iменi керiвництва.
3. Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за:
- розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього
контролю на Товариствi;
- ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства i стандартiв бухгалтерського облiку
України;
- застосування заходiв в рамках своєї компетенцiї для захисту активiв Товариства;
- виявлення i запобiгання фактам шахрайства i iнших зловживань.
Вiд iменi керiвництва ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»:
Голова правлiння

Є.Косковецька

Головний бухгалтер

В.Комаров

Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство
„УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”
Код за ЄДРПОУ
00213440
Мiсцезнаходження
29000, м. Хмельницький, вул. В.Чорновола, 120
Мiсце та дата державної реєстрації
Виконавчий комiтет Хмельницької мiської Ради
29.09.1994 р. номер запису про включення вiдомостей

про юридичну особу до ЄДР 1 673 120 0000 000964
Види дiяльностi за КВЕД 2010:
27.11 Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв
27.12 Виробництво електророзподiльної та контрольної апаратури
47. 21 Роздрiбна торгiвля фруктами й овочами в спецiалiзованих магазинах
52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
85. 32 Професiйно-технiчна освiта
Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвництвом
Товариства 30 сiчня 2017 року та буде затверджена на чергових загальних зборах акцiонерiв.
Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2016 року.
Основнi принципи облiкової полiтики
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який
передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Товариство
дотримувалось наступних принципiв дiяльностi та складання фiнансової звiтностi: автономнiсть,
безперервнiсть, послiдовнiсть,перiодичнiсть, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та
вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, обачностi та єдиного грошового вимiрника.
Основою складання та представлення фiнансової звiтностi Товариства є чиннi мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО),
тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi та Наказом по
пiдприємству "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" № 3/Б вiд 14.01.2016
року. Концептуальною основою пiдготовки та надання фiнансової звiтностi пiдприємства є
достовiрнiсть, зрозумiлiсть, порiвняннiсть, доречнiсть, надiйнiсть у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
Господарськi та фiнансовi операцiї вiдображаються в облiкових регiстрах в тому звiтному
перiодi, в якому вони були здiйсненi.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з
вищезазначеною концептуальною основою. 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.
Валютою звiтностi є гривня.
Звiтнiсть подано в тисячах гривень, без десяткових знакiв.
МСФЗ, якi обов’язковi для застосування вперше за рiк, що закiнчився 31.12.2016 року Компанiя вперше застосувала деякi новi стандарти i поправки до стандартiв, що дiяли, якi
набирають чинностi вiдносно фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Поправки внесенi МСФЗ 11
«Спiльна дiяльнiсть», МСБО 16 «Основнi засоби» МСБО 38 «Нематерiальнi активи», МСБО 27
«Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 10 «Консолiдована звiтнiсть», МСФЗ 12
«Податки на прибуток», МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства», МСБО 1 «Подання
фiнансової звiтностi», якi набирають чинностi з 1 сiчня 2016 року.19 «Виплати працiвникам»,
випущенi в листопадi 2013 року. Щорiчнi вдосконалення 2012-2014 МСФЗ 4 «Страховi
контракти», МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї», МСБО 19 «Виплати
працiвникам», МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» якi вперше застосовувалися в даному
перiодi не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства за перiод, що закiнчився 31 грудня 2016
року.
МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, якi прийнятi,

але ще не набули чинностi МСФЗ 14 «Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань», якi
набирають чинностi з 1 сiчня 2016 року, або пiзнiше, МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», МСФЗ 15
«Виручка за договорами з клiєнтами», якi набирають чинностi з 1 сiчня 2018 року. Поправки 2015
до МСФЗ для пiдприємств малого та середнього бiзнесу, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2018
року, МСФЗ 16 «Оренда», якi набирають чинностi з 1 сiчня 2019 року. Поправка до МСБО 12
«Податки на прибуток», якi набирають чинностi з 1 сiчня 2017 року.
За рiшенням керiвництва Товариства стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
до дати набуття чинностi не застосовуються. Дострокове застосування цих стандартiв не вплинуло
би на фiнансову звiтнiсть Товариства за перiод, що закiнчується 31 грудня 2016 року.
Нижче описано iстотнi положення облiкової полiтики, використанi Товариством при пiдготовцi
фiнансової звiтностi. Цi положення облiкової полiтики застосовувалися послiдовно по
вiдношенню до усiх перiодiв представлених у звiтностi.
Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансовий
стан за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану,
придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Критерiй вiднесення активiв до необоротних термiн служби - бiльше 365 днiв.
Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єкта до складу основних засобiв (без ПДВ) 6000,00 грн.
Значення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв - 0,00 грн.
Метод нарахування амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний, за нормами, виходячи iз
встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв:
Бiдiвлi та споруди
20 рокiв
Комп’ютерне та офiсне обладнання
2 роки
Транспортнi засоби
5 рокiв
Меблi та офiсне обладнання
4 роки
Нематерiальнi активи
5 рокiв
Припинення нарахування амортизацiї починається з будь-якої дати, яка настає ранiше:
- коли об’єкт класифiкують як наявний для продажу актив (або включають до лiквiдацiйної
групи);
- або вiн перестає вiдповiдати критерiям визнання активом.
Метод нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв – 100 вiдсоткiв
вартостi об’єкта в першому мiсяцi використання.
Основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної
експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи збiльшують балансову вартiсть
основних засобiв. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають
приведеним вище критерiям, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в
якому вони були понесенi.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв встановлюється на рiвнi 0,00
грн, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець
кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в
попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Перiодичнiсть переоцiнки необоротних активiв
Переоцiнка необоротних активiв проводиться за рiшенням керiвництва ПАТ - лише у разi
суттєвого збiльшення первiсної вартостi конкретного активу порiвняно з його балансовою
вартiстю (10% i бiльше). Для проведення переоцiнки будiвель i споруд є обов’язкове залучення
незалежних оцiнювачiв.
Списання сум дооцiнки (iндексацiї) до нерозподiленого прибутку ПАТ проводиться пiд час
вибуття активу.
Перегляд строку корисної експлуатацiї
Строк корисної експлуатацiї об’єкта основних засобiв повинен перiодично переглядатися та,

якщо очiкування суттєво вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, сума накопиченої амортизацiї
поточного i майбутнього перiодiв повинна бути вiдкоригована. Проводиться за рiшенням
керiвництва ПАТ при наявностi очевидних вищевказаних умов.
Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Моментом визнання необоротних активiв як активiв якi, класифiкованi як утримуванi для
продажу є прийняття рiшення про їх вiдчуження. Вони оцiнюються по найменшiй вартостi — або
балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi
активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його
балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi,
визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i
тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного
вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв
коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi
необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
Фiнансовi iнвестицiї
Вiднесення довгострокових фiнансових iнвестицiй до таких, якi облiковуються за методом
участi в капiталi вiдображається за умови, якщо частка у статутному капiталi об'єкта iнвестування
становить бiльше 25% або iншим чином справляється суттєвий вплив на дiяльнiсть об'єкта
iнвестування у разi придбання вказаних iнвестицiй не для продажу.
Оцiнка iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй, на дату придбання проводиться за
собiвартiстю придбання, тобто за справедливою вартiстю, а на звiтну дату з вiдображенням до
оцiнки/уцiнки на рахунках iнших доходiв/iнших витрат.
Запаси
Запаси складаються iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi
готової продукцiї. Система облiку запасiв перiодична.
Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi
реалiзацiї.
Незавершене виробництво за собiвартiстю з обов’язковим пiдтвердженням щомiсячно
фактичних даних iнвентаризацiєю.
При вибуттi запасiв використовується метод ФIФО. Балансова вартiсть реалiзованих запасiв
визнається витратами перiоду в якому визнається вiдповiдний дохiд.
Списання малоцiнних предметiв, термiн експлуатацiї яких становить менше 365 днiв i вартiстю
не бiльше 340 грн. незалежно вiд термiну експлуатацiї проводиться в межах 100% вартостi пiд час
передачi в експлуатацiю iз одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за
мiсцями експлуатацiї.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi та прирiвнянi до них кошти включають готiвковi кошти, поточнi та кореспондентськi
рахунки, депозити типу "овердрафт" i короткостроковi депозити в банках з початковим термiном
погашення три мiсяцi i менше.
Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого
строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Iноземна валюта – це валюта iнша, нiж функцiональна валюта.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання
активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою
вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України
(НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути
класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю
банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як
активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.
Визнання доходiв
Дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження
чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом чого є
збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або
зменшення зобов’язань.
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка
пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi
звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та
за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).
Реалiзацiя продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
- Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю;
- Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом
володiння, i не контролює продану продукцiю;
- сума доходiв може бути достовiрно визначена;
- iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
- понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли:
- сума доходiв може бути достовiрно визначена;
- iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i
понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Резерв сумнiвних боргiв створюється на основi аналiзу платоспроможностi кожного покупця
готової продукцiї ,ТМЦ, робiт, послуг.
Облiк зобов’язань
Зобов’язання слiд класифiкувати як поточнi, якщо воно вiдповiдає будь-якому з таких критерiїв:
а) за очiкуванням, буде реалiзоване в ходi нормального операцiйного циклу пiдприємства;
б) утримується з метою продажу;
в) пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля дати балансу;
г) пiдприємство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання принаймнi
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля дати балансу.
Усi iншi зобов’язання слiд класифiкувати як довгостроковi.
Вiднесення зобов'язань до довгострокових - термiн погашення яких становить (за договором)
бiльше 365 днiв.

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за
справедливою вартiстю.
Витрати на позики
Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як
частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на
позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва
квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Створення забезпечень наступних витрат i платежiв
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне),
що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття
ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного
зобов'язання.
Товариством створюються наступнi забезпечення:
Забезпечення виплат вiдпусток;
Забезпечення виплат пiльгових пенсiй;
Виконання гарантiйних зобов’язань.
В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя забезпечень, при необхiдностi проводиться їх
коригування.
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш
нiж один варiант тлумачення, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом нестабiльному
економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв
господарської дiяльностi, Товариство, можливо буде змушене визнати додатковi податковi
зобов’язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення,
засноване на оцiнцi керiвництва Товариства. На думку керiвництва Товариство сплатило усi
податковi зобов’язання, тому дана фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв на покриття податкових
збиткiв.
Закони та нормативнi акти, якi впливають на дiяльнiсть органiзацiй в Українi, продовжують
зазнавати стрiмких змiн. Податкове, валютне та митне законодавство країни вiдкрите для
неоднозначних тлумачень, а iншi юридичнi та фiнансовi перешкоди лише додають свiй внесок до
перелiку проблем, якi повиннi вирiшувати пiдприємства самостiйно. Майбутнiй економiчний
напрям розвитку країни великою мiрою залежить вiд економiчної, податкової та кредитномонетарної полiтики уряду, законiв та нормативних актiв, якi приймаються, а також змiн
полiтичної ситуацiї у країнi.
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного податку.
У квартальнiй та рiчнiй звiтностi (МСБО 12) слiд згортати поточнi податковi активи та поточнi
податковi зобов’язання тодi i тiльки тодi, коли:
а) коли iснує юридично забезпечене право згортати визнанi суми;
б) ПАТ має намiр погасити зобов’язання на нетто-основi або продати актив i одночасно погасити
зобов’язання.
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати
актив та виконати зобов'язання одночасно

Розкриття iнформацiї (деталiзацiя) щодо суттєвих статей фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть i вiдповiднi данi для попереднiх перiодiв не перерахованi згiдно зi змiною
загальної купiвельної спроможностi функцiональної валюти. Фiнансова звiтнiсть базується на
iсторичнiй собiвартостi.

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
Нематерiальнi активи
Iнформацiя про нематерiальнi активи надається в таких даних тис. грн.
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2016 р.
Iншi нематерiальнi активи
2 949
2 949
Накопичена амортизацiя
1 952
2 190
За 2016 рiк придбання нематерiальних активiв та вибуття не було.
Основнi засоби
Загальна балансова вартiсть основних засобiв та нарахований знос на початок i кiнець перiоду,
тис. грн.:
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2016 р.
Основнi засоби
167 194
169 080
Знос
87 875
95 750
Протягом 2016 року придбано основних засобiв вартiстю 2 977 тис. грн., та вибуло за рiк у по
первiснiй вартостi 247тис.грн., по залишковiй вартостi на суму 28 тис. грн. Первiсна вартiсть
повнiстю амортизованих основних засобiв 5 759 тис. грн.,що становить 3,42%. Загальна
зношенiсть основних засобiв складає 55,9 вiдсотка первiсної вартостi.
Вартiсть оформлених в заставу основних засобiв 3 427 тис. грн.
Збiльшення чи зменшення вартостi основних засобiв у звiтному перiодi в результатi переоцiнки
не вiдбувалося. Перегляд строку корисної експлуатацiї об’єктiв основних засобiв в перiодi що
закiнчився 31грудня 2016 р. не проводився.
Iнвентаризацiя основних засобiв проведена згiдно наказу № 219 вiд 27.09.16 р. станом на 1
листопада 2016 року – вiдхилень не виявлено.
Запаси
Запаси Товариства станом на 31.12.2016 року були представленi наступним чином, тис. грн.:
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2016р.
Вiдхилення (+-_)
Сировина i матерiали
28 234
26 852
-1 382
Купiвельнi напiвфабрикати i
комплектуючi
12 358
8 575
-3 783
Паливо
130
325
195
Тара i тарнi матерiали
12
11
-1
Будiвельнi матеріали
28
71
43
Запаснi частини
1 509
1 154
-355
Малоцiннi та швидкозношуванi
предмети
1 449
1 014
-435
Незавершене виробництво
14
8
-6
Готова продукція
9 981
21 008
11 027
Товари
40
50
10
Всього
53 755
59 068
5 313

Збiльшення залишкiв запасiв в 2016 р. в порiвняннi з 2015р. на 5 313 тис. грн..
В 2016 роцi збiльшення чи зменшення вартостi запасiв у звiтному перiодi в результатi переоцiнки
не вiдбувалося.
Дебiторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2016 року торговельна дебiторська заборгованiсть представлена в сумi 25
923 тис. грн., в порiвняннi з минулим звiтним перiодом що закiнчився 31 грудня 2015року
зменшилась на 17 229тис. грн..
По поточнiй заборгованостi за товари, роботи, послуги резерв сумнiвних боргiв не створювався.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на 31.12.2016р.- 9 555 тис.грн., що бiльше в
порiвнянi з 2015р. на 3 258 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом дорiвнює 15 08 6тис. грн., в тому числi
податок на прибуток 7 757тис.грн., зменшення в порiвнянi з аналогiчним перiодом 2015р. на 40
383 тис.грн. - пояснюється поверненням зайво сплачених в 2015р. авансових платежiв податку на
прибуток .
Iнша поточна заборгованiсть на 31.12.2016 р. зменшилась в порiвнянi з 2015 р. на 200 тис. грн. i
дорiвнює 4146 тис. грн..
Грошовi кошти
Станом на 31.12.2016 року на рахунках Товариства облiковується 13 441 тис. грн., що бiльше з
вiдповiдним перiодом 2015року на 93тис. грн.
Депозитних рахункiв у Товариства не має.
Власний капiтал
На 31 грудня 2016 року складає 153 544тис.грн. в тому числi:
-статутний капiтал Товариства становить 4495 тис. грн., i подiлений на 17980080 шт. акцiй
номiнальною в-тю 0,25 грн. кожна;
-додатковий капiтал- 119 141тис.грн;
- резервний капiтал- 675 тис.грн;
- нерозподiлений прибуток- 29 233тис.грн.
Зменшення власного капiталу пояснюється зменшенням нерозподiленого прибутку за 2016р. в
порiвняннi з 2015р. на суму 37 189тис.грн.
Кредити банкiв
Станом на 31.12.2016 року Товариство має зобов’язання перед банками у сумi 13 100 тис. грн., в
порiвняннi з 2015р. зобов’язання зменшились на 2 675 тис .грн.
Забезпечення наступних витрат
Згiдно облiкової полiтики Товариства, станом на 31.12.2016 року, вiдображено:
забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам в сумi – 5 650 тис. грн.;
забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення – 1 367 тис. грн .
Поточна кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть були представленi таким чином, тис. грн.:
На 31.12.2015р.
На 31.12.2016р.
Вiдхилення (+-)
за товари, роботи, послуги
3 734
7 080
3 346
розрахунки з бюджетом
595
774
179
у тому числi з податку на
прибуток
-

розрахунки зi страхування
розрахунки з оплати працi
Iншi поточнi зобов’язання
Всього

1 120
2 252
58 971
66 672

590
1 972
18 190
28 606

- 530
- 280
- 40 781
- 38 066

В цiлому на 31грудня 2016 р. в порiвняннi з 31грудня 2015 р. валюта балансу Товариства
зменшилась на 51 806 тис. грн..
Звiт прибутки та збитки
Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу Звiту про фiнансовi
результати.
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або
збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або
збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiталу Товариства, за умови, що
цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витратами визнаються витрати певного перiоду
одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2016 рiк склав 382 031 тис. грн., що в порiвняннi з
2015р. менше на 119 247 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за 2016р.- 317 520 тис. грн..
Iншi операцiйнi доходи у 2016 роцi склали 17 073 тис. грн., що менше на 14 814 тис. грн. в
порiвнянi з 2015р..
Адмiнiстративнi витрати у 2016 роцi склали 21094 тис. грн., що менше на 157 тис. грн. в
порiвнянi з 2015р..
Витрати на збут у 2016 роцi склали 8 709 тис. грн., що менше на 3 739 тис. грн. в порiвнянi з
2015р..
Iншi операцiйнi витрати у 2016 роцi склали 14 154 тис. грн., що менше на 25 324 тис. грн. в
порiвнянi з 2015р..
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi за 2016 рiк 37 627тис.грн..
Фiнансовий результат до оподаткування за 2016 рiк становить 34 532 тис. грн..
Чистий фiнансовий результат за 2016 рiк становить 28 729 тис. грн., що на 37 632 тис. грн.
менше як в 2015р., в результатi чого скоригований чистий прибуток на 1 просту акцiю в
порiвняннi з 2015р. зменшився на 2,1грн. i становить 1,59грн..
Звiт про рух грошових коштiв
Звiт грошових коштiв за 2016 рiк складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згiдно з
яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи
валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд
операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Товариства.
Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi пiдприємства для отримання доходу.
Чистий рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi Товариством у 2016 роцi - 84 733 тис.
грн., що бiльше на 8 523тис. грн. в порiвняннi з 2015р.
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi.
Сукупнi витрати вiд iнвестицiйної дiяльностi у 2016 роцi склали 492 тис. грн., а саме витрати на
придбання необоротних активiв.

Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi.
Надходження коштiв 5 000тис.грн. в тому числi –отримання позик 5 000 тис. грн.
Витрачання коштiв:
-погашення позик - 7 675 тис. грн;
-витрати на сплату вiдсоткiв - 2 638 тис. грн;
Перевищення витрат над надходженнями коштiв у результатi фiнансової дiяльностi за 2016 рiк
становить 85 031 тис. грн.
Залишок коштiв станом на 31.12.2016 р. 13 441тис.грн , що бiльше на 93 тис .грн. на вiдповiдну
дату 2015р.
Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн згiдно МСБО 24
Пов’язаними вважають сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу або
здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як
це визначено в МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн». Рiшення про те, якi
сторони являються зв’язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи
з характеру стосункiв зв’язаних сторiн.
У Товариства взаємовiдносин iз пов’язаними юридичними особами в перiодi що закiнчився
31грудня 2016 р. вiдсутнi.
Нараховано винагород провiдному управлiнському персоналу – 1818,7 тис. грн. За результатами
роботи за 2015 р. акцiонерам нараховано дивiденди з розрахунку 2,22 грн. на просту iменну акцiю.
Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу
суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь
точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та
ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий
ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та
застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення.
Ринковий ризик
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активiв,
номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв
здiйснюється на основi аналiзу чутливостi.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов’язань,
пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв
або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, зобов’язаннями.
Управлiння капiталом

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
• зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi
забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги
Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому
керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi
отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового
капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.
Для того щоб обмежити вище зазначенi ризики, полiтика Товариства базується на високому
рiвнi контролю з боку працiвникiв Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства
України.
Економiчне середовище, в якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть
Товариство усвiдомлює, що на процес рiшення поставлених завдань будуть впливати фактори
зовнiшнього та внутрiшнього середовища, якi будуть стримувати або стимулювати його розвиток.
Керiвництво Товариства вважає за доцiльне окреслити коло таких найбiльш впливових зовнiшнiх
та внутрiшнiх факторiв.
Фактори зовнiшнього середовища: геополiтична ситуацiя; темпи росту ВВП; iнфляцiйнi
процеси; монетарна полiтика НБУ; тенденцiї на свiтових ринках; обсяг та структура зовнiшнього
та внутрiшнього боргу, якiсть його обслуговування; рiвень грошових доходiв населення, величина
та динамiка заборгованостi по виплатi заробiтної плати, пенсiй; платiжна дисциплiна; законодавча
база (в т.ч. податкове законодавство та законодавство) її стабiльнiсть i прозорiсть;
кредитоспроможнiсть та платоспроможнiсть клiєнтiв Товариства; ступiнь розвитку фондового
ринку; iнвестицiї та приватизацiйнi процеси; розвиненiсть вiдносин з iнститутами держави та
суспiльства; тенденцiї розвитку пiдприємницької дiяльностi, ступiнь розвитку жорсткої
конкуренцiї в центрi та регiонах.
Внутрiшнi фактори: рiвень професiйних знань, вмiнь та навичок персоналу; технологiчна
ефективнiсть; гнучкiсть системи управлiння Товариством, та її адекватнiсть завданням, якi стоять
перед ним; конкурентоспроможнiсть Товариства в рiзних сегментах ринку; рiвень ризику по
операцiях з покупцями; структура, строковiсть, стабiльнiсть та вартiсть ресурсiв; рiвець ризику по
операцiях з банками; рiвень розвитку iнформацiйної системи Товариства, її спроможнiсть
забезпечувати пiдтримку прийняття управлiнських рiшень своєчасною та адекватною
iнформацiєю; розвиненiсть вiдносин з клiєнтами, спектр продукцiї та послуг, їх якiсть i вартiсть.
Подiї пiсля дати балансу
Вiдповiдно до засад, визначеними МСБО 10 «Подiї пiсля звiтної дати» подiї, що потребують
коригування активiв та зобов’язань у Товариства – вiдсутнi.
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