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

Семенов Максим Федорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

24.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО "СМIЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30147563
4. Місцезнаходження
20705, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Смiла, вул. Коробейника, будинок 1
5. Міжміський код, телефон та факс
04733-3-63-09, 04733-4-44-40
6. Електронна поштова адреса
semz@semz.info
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.semz.info
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
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)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
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
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
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
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 протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
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
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іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента (не проводилась, не
здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась):
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря
5. Iнформацiя про рейтингове агентство
10. Iнформацiя про дивiденди
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери
5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду

14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:

4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї
5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи,
якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв
23. Основнi вiдомостi про ФОН
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН
27. Правила ФОН
28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва)
ПАТ "НВП "СЕМЗ" отримав iнформацiйну довiдку вiдповiдно до даних реєстрiв власникiв
iменних цiнних паперiв
сформованого станом на 31.12.2015 року надали наступну
iнформацiю про акцiонерiв якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiталу
емiтента:
Iнформацiя про власникiв - НЕ 153158 SANTIVER TRADING LIMITED/САНТIВЕР
ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД (КIПР) загальна кiлькiсть ЦП 741750 - вiдсоток у статутному капiталi
24,2117%.
Депозитарнi установи/ зберiгачi що не надали iнформацiю :
1.
25959784, ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК" - загальна кiлькiсть
ЦП 1838160, вiдсоток у статутному капiталi 60,00%
2.
30970210 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АП СЕК'ЮРIТIЗ"
- загальна кiлькiсть ЦП - 12120, вiдсоток у статутному капiталi 0,3956.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО "СМIЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№636776
3. Дата проведення державної реєстрації
14.12.1998
4. Територія (область)
Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн)
22977000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
785
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.11 - Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв
30.20 - Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу
38.32 - Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв
10. Органи управління підприємства
Органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти- акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "СБЕРБАНК"
2) МФО банку
320627
3) Поточний рахунок
26005013016872
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "СБЕРБАНК" м. Київ, регiональне вiддiлення ПАТ "СБЕРБАНК " в м. Черкаси
5) МФО банку
320627
6) Поточний рахунок
26005013016872
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Надання освiтнiх послуг
навчальними закладами,
пов"язаними з одержанням
професiйної освiти та рiвнi

Дата
Дата
закінчення
Державний орган, що видав
видачі
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
АГ№ 636329 25.11.2014 Мiнiстерство освiти i науки, 25.11.2019
молодi та спорту України
Номер
ліцензії
(дозволу)

квалiфiкацiйних вимог до
курсового
професiйно-технiчного
навчання, перепiдготовки,
пiдвищення квалiфiкацiї
Опис
Прогнози щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї невiдомi
Лiцензiя на придбання,
АВ №613129 02.03.2012 Державна служба України з 02.03.2017
зберiгання, перевезення,
контролю за наркотиками
використання прекурсорiв
(списку 2 таблицi IV) "Перелiку
наркотичних засобiв,
психотропних речовин i
прекурсорiв"
Опис
Прогнози, щодо подовження термiну дiї лiцензiї невiдомi
Дозвiл на виконання робiт
№ 712.12.30 12.04.2012 Державна служба гiрничого 12.04.2017
пiдвищеної небезпеки
нагляду та промислової
безпеки
По закiнченню термiну дiї лiцензiї при необхiдностi термiн буде
Опис
подовжено.
Дозвiл на виконання робiт
№ 101.12.71 05.04.2012 Державна служба гiрничого 05.04.2017
пiдвищеної небезпеки
нагляду та промислової
безпеки
По закiнченню термiну дiї лiцензiї при необхiдностi термiн буде
Опис
подовжено.
Атестат виробництва з ремонту
№
20.03.2015 Департамент локомотивного 19.03.2018
ЦТ-0162/575.3
господарства
По закiнченню термiну дiї лiцензiї при необхiдностi термiн буде
Опис
подовжено.
Дозвiл на застосування
№235.11.30 15.12.2011 Державна служба гiрничого
гiрничошахтного устаткування
нагляду та промислової
безпеки
По закiнченню термiну дiї дозволу при необхiдностi термiн буде
Опис
подовжено. Безстроковий дозвiл.
У сферi поширення державного №РЯ 0089/14 12.09.2014
Державне пiдприємство
12.09.2017
метрологiчного нагляду
"Черкаський
науково-виробничий центр
стандартизацiї, метрологiї та
сертифiкацiї"
По закiнченню термiну дiї лiцензiї при необхiдностi термiн буде
Опис
подовжено.
Дозвiл на виконання робiт
№ 151.13.71 21.06.2013
Держпромгiрнагляд
21.06.2018
пiдвищеної небезпеки
По закiнченню термiну дiї дозволу при необхiдностi термiн буде
Опис
подовжено.
Дозвiл на експлуатацiю машин, № 150.13.71 21.06.2013
Держпромгiрнагляд
21.06.2018
механiзмiв, устаткування
пiдвищеної небезпеки
По закiнченню термiну дiї дозволу при необхiдностi термiн буде
Опис
подовжено.
У сферi поширення державного №РЯ 0080/14 08.09.2014
Державне пiдприємство
08.09.2017
метрологiчного нагляду
"Черкаський
науково-виробничий центр
стандартизацiї, метрологiї та
сертифiкацiї"

По закiнченню термiну дiї лiцензiї при необхiдностi термiн буде
подовжено.
У сферi поширення державного №РЯ 0081/14 08.09.2014
Державне пiдприємство
08.09.2019
метрологiчного нагляду
"Черкаський
науково-виробничий центр
стандартизацiї, метрологiї та
сертифiкацiї"
По закiнченню термiну дiї лiцензiї при необхiдностi термiн буде
Опис
подовжено.
У сферi поширення державного №РЯ 0089/14 12.09.2014
Державне пiдприємство
12.09.2017
метрологiчного нагляду
"Черкаський
науково-виробничий центр
стандартизацiї, метрологiї та
сертифiкацiї"
По закiнченню термiну дiї лiцензiї при необхiдностi термiн буде
Опис
подовжено.
ISO 9001:2015 Сертифiкат на № UA2283Q7 24.10.2016
BUREAU VERITAS
23.10.2019
проектування, виготовлення,
Certification UKAS
ремонт i випробування
MANAGEMENT SYSTEMS
електричних машин,тепловозiв,
електровозiв, iнших видiв
рухомого складу та мiського
електротранспорту.
Виготовлення i ремонт запасних
частин рухомого складу
залiзничного трансп
По закiнченню термiну дiї сертифiкату при необхiдностi термiн буде
Опис
подовжено.
Лiцензiя на роздрiбну торгiвлю
№
09.08.2016 Головне управлiння ДФС у 14.09.2017
алкогольними напоями
162322-64-435
Черкаськiй областi
9
Опис
Прогнози, щодо подовження термiну дiї лiцензiї невiдомi
Лiцензiя на роздрiбну торгiвлю
№
09.08.2016 Головне управлiння ДФС у 14.09.2017
тютюновими виробами
162322-66-436
Черкаськiй областi
0
Опис
Прогнози, щодо подовження термiну дiї лiцензiї невiдомi
Опис

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника
Регiональне вiддiлення Фонду
Державного майна України
по Черкаськiй областi
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

21368158

Місцезнаходження

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

18000, Україна, Черкаська обл.,
Соснiвський р-н, м.Черкаси,
бульвар Шевченко,185

0

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

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

загальної
кількості)
Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Семенов Максим Федорович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 809934 08.09.1997 Центр-Мiський РВ Криворiзького МУУМВС України в
Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження
1981
5) Освіта
Освiта - вища.
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Червоногранiтний кар'єр " директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.02.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "НВП "СЕМЗ" (протокол засiдання вiд 20.02.2015 року)
обрано (призначено) Головою правлiння.
Посадова особа виконує
обов"язки передбаченi статутом товариства та внутрiшнiми
положеннями.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам
емiтентом - в грошовiй та натуральнiй формi винагорода не виплачувалась
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв -заступник
директора з економiки та фiнансiв, директор з розвитку, директор.
У разi якщо посадовi особи емiтента обiймають посади на будь-яких iнших пiдприємствах,
необхiдно зазначити: емiтент даною iнформацiєю не володiє
Стаж роботи 13 рокiв.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "НВП "СЕМЗ" (протокол засiдання вiд 20.02.2015 року) обрано
(призначено) Головою правлiння Семенова Максима Федоровича з 22.02.2015 року, (паспорт
серiя АЕ № 809934, виданий 08.09.1997 року Центр-Мiським РВ Криворiзького МУУМВС
України в Днiпропетровськiй областi). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв: заступник директора з економiки та фiнансiв, директор з розвитку, директор. Часткою в
статутному капiталi товариства не володiє. Строк, на який призначено - 3 роки. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Русятинський Олександр Євгенiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
НС 512302 21.07.1998 Смiлянський МРВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) Рік народження
1948
5) Освіта
Освiта вища
6) Стаж роботи (років)
49
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "НВП"СЕМЗ"начальник департаменту нової технiки
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.07.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "НВП "СЕМЗ" вiд 14.12.2016 року (протокол засiдання
Наглядової ради вiд 14 .12.2016 року) припинено повноваження члена правлiння Русятинського
Олександра Євгенiйовича, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних
даних не отримано. Пiдстава для припинення повноважень: заява Русятинського О.Є. Посадова
особа не володiє акцiями товариства, розмiр пакета акцiй, який належить особi 0,00 % вiд
статутного капiталу товариства. На посадi особа перебувала з 22.07.2015 року по 14.12.2016
року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду
члена правлiння Наглядовою радою ПАТ "НВП "СЕМЗ" замiсть особи, повноваження якої
припинено, нiкого не обрано, посада залишається вакантною.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "НВП "СЕМЗ" (протокол засiдання вiд 22.07.2015 року)
призначено членом правлiння.
Посадова особа виконує обов"язки передбаченi статутом та внутрiшнiми положеннями.
Iнформацiї про розмiр отриманої винагороди у звiтному перiодi посадова особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам
емiтентом -в грошовiй та натуральнiй формi винагорода не виплачувалась
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний
конструктор, директор, начальник департаменту нової технiки, директор технiчний.
У разi якщо посадовi особи емiтента обiймають посади на будь-яких iнших пiдприємствах,
необхiдно зазначити:: емiтент даною iнформацiєю не володiє
Загальний стаж роботи- 49 рокiв.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "НВП "СЕМЗ" (протокол засiдання вiд 22.07.2015 року)
призначено членом правлiння Русятинського Олександра Євгенiйовича з 22.07.2015 року,
(паспорт серiя НС № 512302, виданий 21.07.1998 року Смiлянським МРВ УМВС України в
Черкаськiй областi). Особа не володiє акцiями товариства, частка у статутного капiталу
товариства 0,00%, розмiр пакета акцiй 0,00 грн. Iншi посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: головний конструктор, директор, начальник департаменту нової технiки,
директор технiчний. Строк, на який призначено - 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Змiна складу посадових осiб емiтента вiдбулася у
зв'язку з достроковим припиненням повноваження члена правлiння.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваль Iгор Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 203019 20.02.1996 Саксаганський РВ Криворiзького МУУМВС України в

Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Освiта вища
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Корун Сорс" менеджер з органiзацiї прийому до вiдвантаження готової продукцiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "НВП "СЕМЗ" (протокол засiдання вiд 06.04.2015 року)
призначено членом правлiння.
Посадова особа виконує обов"язки передбаченi статутом та внутрiшнiми положеннями ПАТ.
Iнформацiї про розмiр отриманої винагороди у звiтному перiодi посадова особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам
емiтентом - в грошовiй та натуральнiй формi винагорода не виплачувалась
Вказується iнформацiя щодо загального стажу керiвної роботи Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - директор
комерцiйний з ремонту електричних машин, начальник комерцiйного управлiння, генеральний
директор, начальник вiддiлу, менеджер.
У разi якщо посадовi особи емiтента обiймають посади на будь-яких iнших пiдприємствах,
необхiдно зазначити: : емiтент даною iнформацiєю не володiє
Загальний стаж роботи- 15 рокiв.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "НВП "СЕМЗ" (протокол засiдання вiд 06.04.2015 року)
призначено членом правлiння Коваль Iгоря Вiкторовича з 06.04.2015 року (паспорт серiя АЕ
№203019, виданий 20.02.1996 року Саксаганським РВ Криворiзького МУУМВС України в
Днiпропетровськiй областi). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
директор комерцiйний з ремонту електричних машин, начальник комерцiйного управлiння,
генеральний директор, начальник вiддiлу, менеджер. Часткою в статутному капiталi товариства
не володiє. Строк, на який призначено - 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Змiна складу посадових осiб емiтента вiдбулася у зв'язку з
достроковим припиненням повноваження члена правлiння.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попроцький Олег Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АК 087981 21.05.1998 Криворiзький РВУМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Освiта вища
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "НВП "СЕМЗ" директор технiчний.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "НВП "СЕМЗ" (протокол засiдання вiд 06.04.2015 року)
призначено членом правлiння.
Посадова особа виконує обов"язки передбаченi статутом та внутрiшнiми положеннями
Товариства. Iнформацiї про розмiр отриманої винагороди у звiтному перiодi посадова особа не
надала. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам
емiтентом - в грошовiй та натуральнiй формi винагорода не виплачувалась
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор з виробництва,
начальник управлiння по плануванню, та контролю виконання заказiв, директор технiчний.
У разi якщо посадовi особи емiтента обiймають посади на будь-яких iнших пiдприємствах,
необхiдно зазначити: : емiтент даною iнформацiєю не володiє
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "НВП "СЕМЗ" (протокол засiдання вiд 06.04.2015 року)
призначено членом правлiння Попроцького Олега Миколайовича з 06.04.2015 року, (паспорт
серiя АК №, виданий 21.05.1998 року Криворiзьким РВУМВС України в Днiпропетровськiй
областi). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор з
виробництва, начальник управлiння по плануванню, та контролю виконання заказiв, директор
технiчний. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Строк, на який призначено - 3
роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiна
складу посадових осiб емiтента вiдбулася у зв'язку з достроковим припиненням повноваження
члена правлiння.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жданов Сергiй Анатолiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1975
5) Освіта
Освiта вища
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ЗАТ "Спецремонт" генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Посади якi обiймала особа: ЗАТ "Ферротрейдiнг"-заступник головного бухгалтера,
головний бухгалтер, ТОВ "Везерфонд України"- бухгалтер; ТОВ "Агро-Союз-Україна"головний бухгалтер; ТОВ "Портал"- директор фiнансовий; Iнформацi. про розмiр отриманої
винагороди посадова особа не надала. Товариство не володiє iнформацiєю щодо роботи не за
основним мiсцем роботи.Посадова особа недала згоди на розголошення своїх паспортних
даних.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Строк, на
який призначено -безстроково.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам

емiтентом в грошовiй та натуральнiй формi винагорода не виплачувалась
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв -головний
бухгалтер, директор фiнансовий
У разi якщо посадовi особи емiтента обiймають посади на будь-яких iнших пiдприємствах,
необхiдно зазначити: емiтент даною iнформацiєю не володiє

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вєлєс Менеджмент"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
35467475
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Юридична особа, мiсце знаходження: 01025, м.Киiв,вул..Велика Житомирська 20
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Посади якi обiймала особа: член Наглядової ради ПАТ <НВП <СЕМЗ> ПредставникМатвiєнко Iрина Володимирiвна (директор), реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв 2537704068. Юридична особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в
розмiрi- 21,3184%. Строк, на який призначено- 3 роки.Посадова особа непогашеної судимостi за
посадовi або корисливi злочини не має, адмiнiстративнi штрафи не накладалися.Посадова
особа недала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам
емiтентом в грошовiй та натуральнiй формi винагорода не виплачувалась
У разi якщо посадовi особи емiтента обiймають посади на будь-яких iнших пiдприємствах,
необхiдно зазначити: : емiтент даною iнформацiєю не володiє
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вєнєц Владислав Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Освiта вища
6) Стаж роботи (років)

24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iнвестицiйна група "Велес Капiтал" м. Москва, директор з корпоративного фiнансування.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Посади якi обiймала особа: директор з корпоративного фiнансування ТОВ <IГ ВЄЛЄС
КАПIТАЛ>, член Наглядової ради ПАТ <НВП <СЕМЗ>Посадова особа виконує повноваження
передбаченi статутом товариства та внутрiшнiми положеннями. Посадова особа непогашеної
судимостi за посадовi або корисливi злочини немає.Посадова особа недала згоди на
розголошення своїх паспортних даних.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам
емiтентом в грошовiй та натуральнiй формi винагорода не виплачувалась
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - директор з
корпоративного фiнансування, член Наглядової ради
У разi якщо посадовi особи емiтента обiймають посади на будь-яких iнших пiдприємствах,
необхiдно зазначити: емiтент даною iнформацiєю не володiє
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя "САНТIВЕР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД" ("SANTIVER TRADING LIMITED"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 153158
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Юридична особа, за законодавством Республiки Кiпр, мiсцезнаходження: Евагора
Паллiкарiдi, 5А, Егкомi, ПС 2430, Нiкосiя, Кiпр
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.04.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВП "СЕМЗ" (протокол Ревiзiйної комiсiї вiд
09.04.2014 року) ПРИЗНАЧЕНО:- Головою Ревiзiйної комiсiї "юридичну особу" компанiю
"САНТIВЕР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД" ("SANTIVER TRADING LIMITED"), реєстрацiйний номер
НЕ 153158, представник Мiнчукова Марина Станiславiвна (довiренiсть вiд 26.02.2014 апостиль
28.02.2014 № 50342/14),яка володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi
24,211711 %. .Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини не
має, адмiнiстративнi штрафи не накладалися. Посадова особа недала згоди на розголошення
своїх паспортних даних.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам
емiтентом в грошовiй та натуральнiй формi винагорода не виплачувалась
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Ревiзiйної

комiсiї є "юридична особа".
У разi якщо посадовi особи емiтента обiймають посади на будь-яких iнших пiдприємствах,
необхiдно зазначити: : емiтент даною iнформацiєю не володiє
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мошкiн Олександр Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1988
5) Освіта
Освiта вища
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник головного бухгалтера.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.11.2016, обрано безстроково
9) Опис
Посади якi обiймала особа: бухгалтер, головний бухгалтер, заступник Генерального
директора, заступник головного бухгалтера з податкового облiку, заступник головного
бухгалтера. Iнформацiї про розмiр отриманої винагороди посадова особа не надала. Товариство
не володiє iнформацiєю щодо роботи не за основним мiсцем роботи.Посадова особа недала
згоди на розголошення своїх паспортних даних.Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.Строк, на який призначено -безстроково.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам
емiтентом в грошовiй та натуральнiй формi винагорода не виплачувалась
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв -бухгалтер,
головний бухгалтер, заступник Генерального директора, заступник головного бухгалтера з
податкового облiку, заступник головного бухгалтера.
У разi якщо посадовi особи емiтента обiймають посади на будь-яких iнших пiдприємствах,
необхiдно зазначити: емiтент даною iнформацiєю не володiє
1) Посада
Член Наглядовоi Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гальчук Олександр Євгенович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1990
5) Освіта
Освiта вища
6) Стаж роботи (років)
9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Нанофарма", консультант з маркетингу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
Посади якi обiймала особа: ТОВ "Нанофарма", консультант з маркетингу
Особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi- 0,000587% . Строк, на який
призначено- 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини
немає, адмiнiстративнi штрафи не накладалися. Посадова особа недала згоди на розголошення
своїх паспортних даних.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам
емiтентом в грошовiй та натуральнiй формi винагорода не виплачувалась
У разi якщо посадовi особи емiтента обiймають посади на будь-яких iнших пiдприємствах,
необхiдно зазначити: емiтент даною iнформацiєю не володiє

1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чемерис Олександр Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НС 024835 13.02.1996 Соснiвським РВ УМВС України м.Черкаси
4) Рік народження
1961
5) Освіта
Освiта вища
6) Стаж роботи (років)
37
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
виконавчий директор ПАТ <НВП <СЕМЗ>
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.11.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Посади якi обiймала особа: приватний пiдприємець - юрист, заступник директора з
адмiнiстративних питань та безпеки, начальник правового управлiння ПАТ <НВП <СЕМЗ>.
Посадова особа виконує обов"язки передбаченi статутом та внутрiшнiми положеннями.
Iнформацiї про розмiр отриманої винагороди у звiтному перiодi посадова особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини немає.Посадова
особа недала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди, в
тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом в грошовiй та натуральнiй
формi винагорода не виплачувалась
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - юрист, заступник

директора з адмiнiстративних питань та безпеки
У разi якщо посадовi особи емiтента обiймають посади на будь-яких iнших пiдприємствах,
необхiдно зазначити: емiтент даною iнформацiєю не володiє
1) Посада
Член Наглядовоi Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
LONNEX TRADING LIMITED (ЛОННЕКС ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД)
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 316904
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Юридична особа, за законодавством Республiки Кiпр, мiсцезнаходження: Арх. Киприану,
9А Строволос, 2059 Нiкосiя, Кiпр
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
Рiшенням загальних зборiв ПАТ "НВП "СЕМЗ" (протокол вiд 19.04.2016 року)
ПРИЗНАЧЕНО:-Членом Наглядовоi Ради"юридичну особу" компанiю LONNEX TRADING
LIMITED (ЛОННЕКС ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД)), реєстрацiйний номер НЕ 316904, представник
Онiщик В. I.,яка володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiр 0 %. .Посадова
особа непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини не має, адмiнiстративнi
штрафи не накладалися. Посадова особа недала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам
емiтентом в грошовiй та натуральнiй формi винагорода не виплачувалась
У разi якщо посадовi особи емiтента обiймають посади на будь-яких iнших пiдприємствах,
необхiдно зазначити: : емiтент даною iнформацiєю не володiє
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Педченко Лiна Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1978
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "Росвест"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.04.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Членом Ревiзiйної комiсiї Педченко Лiну Олександрiвну (згоди посадової особи на
розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано), яка володiє часткою у статутному
капiталi Товариства у розмiрi 0,000489 %. Особа призначена на посаду на 3 роки. Iншi посади,
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа недала згоди на розголошення своїх паспортних даних.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам
емiтентом в грошовiй та натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
У разi якщо посадовi особи емiтента обiймають посади на будь-яких iнших пiдприємствах,
необхiдно зазначити: : емiтент даною iнформацiєю не володiє
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сиротiн Дмитро Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вищп юридична
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Фiзична особа-пiдприємець
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.04.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Члена Ревiзiйної комiсiї Сиротiна Дмитра Вiкторовича (згоди посадової особи на
розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано), який володiє часткою у статутному
капiталi Товариства у розмiрi 0,000489 %. Особа призначена на посаду на 3 роки. Iншi посади,
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: приватний пiдприємець. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, наданiй таким особам
емiтентом в грошовiй та натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
У разi якщо посадовi особи емiтента обiймають посади на будь-яких iнших пiдприємствах,
необхiдно зазначити: : емiтент даною iнформацiєю не володiє

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова Правлiння

Член правлiння
Член правлiння

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Семенов Максим
Федорович

Русятинський
Олександр
Євгенiйович
Коваль Iгор
Вiкторович

Член правлiння

Попроцький Олег
Миколайович

Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради

Жданов Сергiй
Анатолiйович
Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Вєлєс
Менеджмент"
Вєнєц Владислав
Олександрович
Компанiя
"САНТIВЕР
ТРЕЙДIНГ
ЛIМIТЕД"
("SANTIVER
TRADING
LIMITED"

Член Наглядової
ради
Голова Ревiзiйної
комiсiї

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
3
АЕ 809934 08.09.1997
Центр-Мiський РВ
Криворiзького МУУМВС
України в Днiпропетровськiй
областi
НС 512302 21.07.1998
Смiлянський МРВ УМВС
України в Черкаськiй областi
АЕ 203019 20.02.1996
Саксаганський РВ Криворiзького
МУУМВС України в
Днiпропетровськiй областi
АК 087981 21.05.1998
Криворiзький РВУМВС України
в Днiпропетровськiй областi
35467475

НЕ 153158

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0,000163

5

0

0

0

653 117

21,3184

653 11
7

0

0

0

20

0,000652

20

0

0

0

741 750

24,211711

741 75
0

0

0

0

Головний
бухгалтер
Член Наглядовоi
Ради
Член правлiння
Член Наглядовоi
Ради

Член ревiзiйної
комiсiї
Член ревiзiйної
комiсiї

Мошкiн
Олександр
Вiкторович
Гальчук
Олександр
Євгенович
Чемерис
Олександр
Володимирович
LONNEX
TRADING
LIMITED
(ЛОННЕКС
ТРЕЙДIНГ
ЛIМIТЕД)
Сиротiн Дмитро
Вiкторович
Педченко Лiна
Олександрiвна

0

0

0

0

0

0

18

0,000587

18

0

0

0

НС 024835 13.02.1996
Соснiвським РВ УМВС України
м.Черкаси
НЕ 316904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-- -

15

0,000489

15

0

0

0

-- -

15

0,000489

15

0

0

0

1 394 940

45,532491

1 394 9
40

0

0

0

Усього

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

Найменування юридичної
особи

SANTIVER
TRADING(САНТIВЕР
ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД)

Код за
ЄДРПОУ

НЕ
153158

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

2430, Республiка
Кiпр, - р-н, Нiкосiя,
Евагора Паллiкарiдi,
5-а Егкомi
Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування
органу, який видав
паспорт

Усього

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)
79,244847

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

741 750

24,2117

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)

741 750

24,2117

79,244847

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

741 750

0

0

0

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

741 750

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові
19.04.2016
93,73

Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Перше питання порядку денного:
Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1.
Обрати Лiчильну комiсiю в складi - Голова комiсiї - Мороз Марiя Якiвна,
члени комiсiї Слинько Наталiя Вiкторiвна, Литвин Вiкторiя Олександрiвна.
Друге питання порядку денного:
Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1.
Обрати Головою рiчних Загальних зборiв Сiдько Олександру
Станiславiвну
- представника акцiонера ТОВ "IК ВЄЛЄС КАПIТАЛ", а
Секретарем рiчних Загальних зборiв Мартиненко Iнну Сергiївну.
Третє питання порядку денного:
Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"НВП "СЕМЗ":
1) Розглядати питання порядку денного у визначенiй в ньому послiдовностi.
2) Встановити наступний час виступiв (доповiдей):
для доповiдей з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;
для виступiв iз зауваженнями та запитаннями надавати до 5 хвилин;
для виступiв з вiдповiдями надавати до 5 хвилин.
3) Питання, звернення вiд учасникiв Загальних зборiв подаються Секретарю
Загальних зборiв виключно в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iменi та
по батьковi (повного найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює
питання, i лише з питання порядку денного, яке розглядається.
4) Направленi Секретарю Загальних зборiв питання передаються Головi
Загальних зборiв та розглядаються до голосування з питання порядку денного,
щодо якого направлене питання.
5) Засоби масової iнформацiї на Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "НВП "СЕМЗ" не
допускаються. Особи, якi не є акцiонерами ПАТ "НВП "СЕМЗ" або їх
представниками, посадовими особами ПАТ "НВП "СЕМЗ", запрошеними особами
на Загальнi збори, - на Загальнi збори не допускаються. Фото, вiдео та аудiо запис
на Загальних зборах не допускається.
Четверте питання порядку денного:
Звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк. Ухвалення рiшення за результатами
розгляду звiту Правлiння Товариства за 2015 рiк.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1. Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк.
2. Визнати роботу Правлiння Товариства у 2015 роцi задовiльною.
П'яте питання порядку денного:
Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Ухвалення рiшення за результатами
розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

1.
2.

Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рiк задовiльною.

Шосте питання порядку денного:
Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. Ухвалення рiшення за
результатами розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1.
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
2.
Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк задовiльною.
Сьоме питання порядку денного:
Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2015 рiк.
Восьме питання порядку денного:
Про затвердження порядку покриття збиткiв за 2015 рiк.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Перенести збитки Товариства за пiдсумками роботи у 2015 роцi в сумi 29 991
тис. грн. на 2016 рiк та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого за
пiдсумками роботи в 2016 роцi.
Дев'яте питання порядку денного:
Про вiдкликання (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Припинити повноваження членiв Наглядової ради :
- Жданова Сергiя Анатолiйовича;
- Вєнєц Владислава Олександровича;
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЄЛЄС МЕНЕДЖМЕНТ"
- DARILA LIMITED (ДАРIЛА ЛIМIТЕД).
Десяте питання порядку денного:
Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Обрати Наглядову раду у складi:
- Жданов Сергiй Анатолiйович;
- Вєнєц Владислав Олександрович;
- Гальчук Олександр Євгенович;
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЄЛЄС МЕНЕДЖМЕНТ",
iдентифiкацiйний код 35467475;
- Компанiя LONNEX TRADING LIMITED (ЛОННЕКС ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД),
реєстрацiйний номер НЕ 316904.
Одинадцяте питання порядку денного:
Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладенi з членами
Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої пiдписувати
цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1.
Затвердити цивiльно-правовий договiр з Головою Наглядової ради
Товариства;
2.
Затвердити цивiльно-правовий договiр з Членом Наглядової ради
Товариства;
3.
Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписувати цивiльно правовi договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

Дванадцяте питання порядку денного:
Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством
протягом наступних 12 мiсяцiв та надання повноважень на їх укладання.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1. На пiдставi ч.3 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо
схвалити укладення Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" (далi - "Банк") значних
правочинiв (вартiсть яких перевищуватиме 25% вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), якi вчинятимуться
протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборiв, а саме:
1.1 Правочинiв, спрямованих на отримання Товариством грошових коштiв
(кредитнi договори, гарантiї, договори акредитиву, факторингу, в тому числi
договори про внесення змiн до вже укладених договорiв тощо). При цьому,
загальна сума всiх правочинiв (договорiв), направлених на отримання
Товариством грошових коштiв не повинна перевищувати 300 000 000,00 (Триста
мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення
вiдповiдного/их договору/iв.
1.2 Правочинiв щодо надання в заставу (iпотеку) Банку будь-якого майна
(майнових прав) власником якого є Товариство з метою забезпечення зобов'язань
Товариства перед Банком за будь-якими договорами (як укладеними на дату
проведення цих зборiв, так й тих, якi будуть укладенi протягом року), в т.ч.:
Iпотечного договору №2 вiд 13.03.2015 року, посвiдченого приватним
нотарiусом Смiлянського мiського нотарiального округу Таран Г.В. 13.03.2015
року та зареєстрованого за №260;
Iпотечного договору вiд 29.04.2013 року, посвiдченого приватним
нотарiусом Смiлянського мiського нотарiального округу Таран Г.В. 29.04.2013
року та зареєстрованого за №940;
Договору про вiдступлення права вимоги вiд 29.04.2013 року;
Договору застави №1 вiд 29.04.2013 року, посвiдченого приватним
нотарiусом Смiлянського мiського нотарiального округу Таран Г.В. 29.04.2013
року за реєстровим №942;
Договору застави №2 вiд 29.04.2013 року, посвiдченого приватним
нотарiусом Смiлянського мiського нотарiального округу Таран Г.В. 29.04.2013
року за реєстровим №943
Договору застави №3 вiд 29.04.2013 року;
Договору застави №4 вiд 29.04.2013 року;
Договору застави №5 вiд 22.11.2013 року.
При цьому, загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке може бути передано
в iпотеку Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою
забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання
за яким забезпечується, не повинна перевищувати 200 000 000,00 (Двiстi
мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення
вiдповiдного/их договору/iв, а загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке
може бути передано в iпотеку Банку (оформлено як одним, так i декiлькома
договорами) з метою забезпечення всiх iснуючих зобов'язань Товариства
(незалежно вiд кiлькостi угод/ договорiв, зобов'язання за якими будуть
забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, якi виникнуть у
Товариства перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 200 000
000,00 (Двiстi мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi,
розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день
укладення вiдповiдного/их договору/iв.

Загальна ринкова вартiсть рухомого майна, яке може бути передано в
заставу Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою
забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання
за яким забезпечується, не повинна перевищувати 350 000 000,00 (Триста
п'ятдесят мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi,
розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день
укладення вiдповiдного/их договору/iв, а загальна ринкова вартiсть рухомого
майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так i
декiлькома договорами) з метою забезпечення всiх iснуючих зобов'язань
Товариства (незалежно вiд кiлькостi угод/ договорiв, зобов'язання за якими
будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, якi виникнуть у
Товариства перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 350 000
000,00 (Триста п'ятдесят мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй
валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом
на день укладення вiдповiдного/их договору/iв.
1.3 Надати повноваження Головi Правлiння ПАТ "НВП "СЕМЗ" на укладання та
пiдписання протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв всiх
значних правочинiв (договорiв), зазначених (перелiчених) в цьому рiшеннi, за
умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради з урахування положень
цього протоколу. Також Головi Правлiння ПАТ "НВП "СЕМЗ" надається право на
внесення змiн та доповнень до зазначених правочинiв (договорiв) (зокрема змiн та
доповнень, якi стосуються пролонгацiї дiї таких правочинiв, збiльшення розмiру
процентної ставки по таким правочинам) за умови одержання попереднього
дозволу Наглядової Ради, на надання до Банку будь-яких документiв, пов'язаних з
укладенням зазначених правочинiв (договорiв), та на здiйснення всiх iнших дiй,
що необхiднi для виконання рiшень вказаних в цьому протоколi, в тому числi
видавати довiреностi на здiйснення дiй, необхiдних для реалiзацiї цих рiшень.
2. На пiдставi ч.3 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо
схвалити укладення ПАТ "НВП "СЕМЗ" значних правочинiв (договорiв,
контрактiв, угод, додаткових угод тощо) з Державним Об'єднанням "Бiлоруська
залiзниця", за якими ПАТ "НВП "СЕМЗ" виконуватиме роботи з ремонту
електричних машин, iншi, пов'язанi з цим роботи, та надаватиме вiдповiднi
послуги,на суму, що не перевищує 135 000 000,00 (сто тридцять п'ять мiльйонiв)
грн. або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України станом на день укладання вiдповiдного/их
правочину/iв (договору/iв, додаткової/их угоди/угод), якi вчинятимуться протягом
1 (одного) року з дня проведення даних зборiв. Надати повноваження Головi
Правлiння ПАТ "НВП "СЕМЗ", (який має право дiяти вiд iменi та в iнтересах
ПАТ "НВП "СЕМЗ") на укладення та пiдписання вказаних правочинiв за умови
попереднього затвердження Наглядовою радою Товариства умов таких
правочинiв(договорiв, контрактiв, угод, додаткових угод тощо).

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Публiчне акцiонерне товариство "
Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, м.Київ, вул. Нижнiй
Вал, 17/8
1340
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку
08.05.2008

Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

(044) 4825207
(044) 5910404
Депозитарна дiяльнiсть
СВIДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО
ДЕРЖАВНОГО
РЕЄСТРУ
ФIНАНСОВИХ
УСТАНОВ,
ЯКI
НАДАЮТЬ ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ
НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ.
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних,
розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i
пов'язана з ними дiяльнiсть (основний);
Надання
послуг
у
галузi
криптографiчного захисту iнформацiї,
торгiвля криптосистемами i засобами
криптографiчного захисту iнформацiї.
Лiцензiя Серiя АЕ №271447, видана
Адмiнiстрацiєю Державної служби
спецiалiзованого звязку та захисту
iнформацiї, 05.03.2015 року.
Надання послуг у галузi технiчного
захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ
№271467,
видана
Адмiнiстрацiєю
Державної служби спецiалiзованого
звязку
та
захисту
iнформацiї,
03.03.2015 року
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "IНВЕСТИЦIЙНА
КОМПАНIЯ ВЄЛЄС КАПIТАЛ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33847438
01025, Україна, д/н р-н, м.Київ,
вул.Житомирська 20
АВ № 520549
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
06.04.2010
(044) 459-02-50
(044) 459-02-51
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарної дiяльностi, а саме
депозитарної дiяльностi зберiгача
цiнних паперiв
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарної дiяльностi, а саме
депозитарної
дiяльностi
зберiгача
цiнних паперiв
ТОВ "Аудиторська фiрма
"КАУПЕРВУД"
Товариство з обмеженою

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

відповідальністю
20219083
49044, Україна, Дніпропетровська обл.,
д/н р-н, м. Днiпро, вул. Гоголя, 15 А.
№0031
Аудиторська палата України
26.01.2001
056) 370-19-76
0562) 47-16-36
Аудиторська дiяльнiсть
Аудиторська
дiяльнiсть,
термiн
чинностi
свiдоцтва
продовжено
рiшенням Аудиторської палати України
вiд 30.07.2015 № 313/3.
Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю "Страхове товариство
"МЕГАПОЛIС"
Товариство з додатковою
відповідальністю
34348559
01042, Україна, м.Київ, вул.. Фiлатова,
22/8
АВ №158802
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
23.05.2008
(044) 233-73-27
Страхування майнових iнтересiв,
пов'язаних з володiнням,
користуванням i розпорядженням
вантажiв, що перевозяться
Добровiльне стахування фiнансових
ризикiв
пiдприэмницокої
(господарської) дiяльностi.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя" Унiверсальний
полiс"
Приватне акціонерне товариство
31282197
01135, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул..
В.Чорновола.12
АВ № 594343
Департамент реєстрацiї лiцензування та
дозвiльних процедур
28.12.2011
(066) 220-65-52

Факс
Вид діяльності
Опис

Страхова дiяльнiсть
Страхування
цивiльної
вiдповiдальностi
суб'єктiв
господарювання за шкоду, яка могла
бути заподiяна пожежами та аварiями
на об'єктах пiдвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечнi
об'єкти та об'єкти ,господарська
дiяльнiсть на яких може призвести до
аварiї
екологiчного
i
санiтарно-епiдемiологiчного характеру.

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

Приватне акцiонерне товариство
"УКРАЇНСЬКА
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"
Приватне акціонерне товариство
20602681
01042, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.
Кирилiвська, 40
АЕ № 641946

Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг України
25.06.2015
044-463-64-21
Страхування вiдповiдальностi майна
Страхування майна та транспортних
засобiв

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
25.05.2010

Опис
20.09.1999

Опис
17.07.2002

Опис
13.10.2004

Опис
16.06.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
240/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ЦА

4
UA 2300191002

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Бездокумент
7,5
3 063 600
22 977 000
100
бездокумента арні іменні
рна іменна
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами не вiдбув алася.
Фактiв лiстингу делiстингу не було.
433/1/99
ЦА
Акція проста Документар
0,25
1 531 800
382 950
100
документарн
ні іменні
а іменна
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами не вiдбувалася.
Фактiв лiстингу делiстингу не було.
342/1/02
ЦА
UA 2300191002 Акція проста Документар
0,25
3 063 600
765 900
100
документарн
ні іменні
а іменна
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами не вiдбувалася.
Фактiв лiстингу делiстингу не було.
607/1/04
ЦА
UA 2300191002 Акція проста Документар
7,5
3 063 600
22 977 000
100
документарн
ні іменні
а іменна
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами не вiдбувалася.
Фактiв лiстингу делiстингу не було.
67/23/1/11
ЦТУ ДКЦПФР
UA 2300191002 Акція проста Бездокумент
7,5
3 063 600
22 977 000
100
бездокумента арні іменні
рна іменна
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами не вiдбув алася.
Фактiв лiстингу делiстингу не було.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Пiдприємство засноване 5 жовтня
1876 р.
Мiнiстром шляхiв та сполучень графом
Володимиром Олексiйовичем Бобринським у виглядi
Головних майстерень на станцiї
Бобринська, Фастiвськой залiзницi, для ремонту паровозiв i вагонiв.
На початку своєї дiяльностi "Великi Бобринськi" майстернi ремонтували 10 паровозiв i 20
вагонiв у рiк.
У 1933 роцi пiдприємство перейменоване в Паровозоремонтний завод, що ввiйшов до складу
Мiнiстерства шляхiв сполучення СРСР. Крiм ремонту паровозiв i вагонiв завод освоїв чавунне
лиття i кування для пiдприємств галузi.
У 1940 роцi завод збiльшив обсяги ремонту паровозiв до 100 у рiк. Заводу привласнене iм'я Т.Г.
Шевченко.
Пiсля початку Великої Вiтчизняної вiйни, 9 липня 1941 року отримана телеграма про евакуацiї
заводу. Устаткування було демонтовано й евакуйоване на Алатирський паровозоремонтний i
Канашський вагоноремонтний заводи, де було розгорнуто оборонне виробництво.
20 липня 1941 року вiдбув останнiй ешелон з устаткуванням.
29 сiчня 1944 року м. Смiла була звiльнена.
22 лютого 1944 року почалося вiдновлення заводу, i до кiнця року було вiдремонтовано 351
вагон i 16 паровозiв.
У 1947 роцi завод був цiлком вiдновлений, прийнятий державною комiсiєю i досяг планового
обсягу ремонту 180 паровозiв у рiк.
У 1953 роцi введена в експлуатацiю заводська ТЭЦ.
В пiслявоєннi роки проводилася подальша реконструкцiя заводу, упровадження прогресивних
технологiй i в 1956 роцi вже здiйснило ремонт 375 паровозiв.
У 1958 роцi почалося технiчне переозброєння залiзничного транспорту СРСР, на змiну
паровозам прийшли тепловози. Не припиняючи ремонту паровозiв у 1961 роцi колектив заводу
почав реконструкцiю для ремонту електричних машин тепловозiв.
23 лютого 1963 року з територiї заводу вийшов останнiй вiдремонтований паровоз серiї Су,
змiнена назва пiдприємства - "Смiлянський електромеханiчний ремонтний завод iм. Т.Г.
Шевченко".
У 1963 роцi завод вiдремонтував 1194 електричних машин тепловозiв, у тому числi: 892 тягових
двигунiв, 123 головних генераторiв i 179 допомiжних машин.
Колектив заводу працює над удосконалюванням технологiї i впровадженням нової технiки.
Завод стає головним пiдприємством МШС СРСР з ремонту електричних машин тепловозiв 60-70% машин СРСР ремонтуються на заводi.
У 1976 роцi за високi виробничi досягнення та в зв'язку з 100-рiччям з дня заснування,
Смiлянський електромеханiчний ремонтний завод iм. Т.Г.Шевченко нагороджений орденом
"Знак Пошани".
У 1988 роцi досягнутi найбiльшi показники, освоєний ремонт 25 типiв одиниць електричних
машин.
За цей час 29752 електричних машин пройшли ремонт, з них:
23437 - тяговi двигуни; 3712 - головнi генератори; 2603 - допомiжнi машини.
Велися постачання за рубiж: в Угорщину, Польщу, Нiмеччину, Кубу, Монголiю.
У 1989 роцi починається спад виробництва, i тепловози поступаються мiсцем на магiстралях
електровозам. Завод починає пiдготовку до ремонту тягових i допомiжних електродвигунiв
електровозiв.
У 1991 роцi, пiсля розпаду СРСР, рiзко скорочуються обсяги виробництва. Завод переходить на
роботу в умовах оренди з правом викупу.
За 1992 рiк було вiдремонтовано 16 915 електричних машин;1994 р. - 3533од.; 1995р. - 2715 од.
15 лютого 1995 року пiдприємство перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство, 8200
акцiонерiв (працiвникiв заводу i жителiв мiста Смiла) стали власниками пiдприємства. Заснована

конференцiя повноважних представникiв органiзацiї орендарiв затвердила Статут пiдприємства.
Колектив пiдприємства шукає шляхи виходу з кризи, освоює новi види ремонту електричних
машин: електричок, метрополiтену, трамваїв, тролейбусiв, кар'єрних самоскидiв i екскаваторiв.
Усього було освоєно 81 тип машин.
У 1997 роцi випущено з ремонту 1186 електричних машин, зупинений спад виробництва й у
1998 роцi обсяги ремонту виросли до 1754 машин.
8 грудня 1998 року: вiдбулася реорганiзацiя пiдприємства.
1 сiчня 1999 року створюється нове Вiдкрите Акцiонерне Товариство "Наукове Виробниче
Пiдприємство "Смiлянський електромеханiчний завод".
У 2004 роцi був укладений договiр з ВАТ "РЖД" на ремонт електричних машин для 12
залiзниць Росiйської Федерацiї, пiдписанi договори з Казахською залiзницею на постачання
вiдновлених до креслярських розмiрiв двигунiв ЭД-118АУ2 i з Монгольською залiзницею на
ремонт тягових двигунiв i головних генераторiв.
У 2005 роцi вiдновилися постачання електричних машин на Бiлоруську залiзницю. Пiдписано
договiр iз Днiпропетровським ГП ДНПК "Електровозобудування" на постачання двох
комплектiв нових тягових двигунiв (16 шт.) розробки ВАТ "НПП "СЕМЗ" - СТК-730У1 для
укомплектування двох українських електровозiв ДЭ-1 "Україна".
У 2006 роцi був розроблений i запущений у серiйне виробництво асинхронний тяговий двигун
нового поколiння СТА-1200У1, для українського електровоза перемiнного струму ДС-3.
У 2011 роцi ВАТ "НПП "Смiлянський електромеханiчний завод" перейменоване в ПАО "НПП
"Смiлянський електромеханiчний завод".
У 2012 роцi був розроблений i запущений у серiйне виробництво тяговий колекторний
електродвигун СТК-650У1 - призначений для приводу колiсних пар тягових агрегатiв
пульсуючого струму якi експлуатуються на вiдкритих гiрських розробках (НП1).
У 2013 роцi ПАО "НВП "СЭМЗ" разом з пiдприємством "НТЦ ПРИВОД-Н" (м. Новочеркаськ,
Росiя) успiшно освоює виготовлення двох досвiдчених зразкiв тягових реактивних iндукторних
електричних машин ТРИД-125, ТРИГ-680.
Усi в цьому ж роцi ПАО "НВП "СЕМЗ" i "НТЦ ПРИВОД-Н" беруть участь у IV Мiжнародному
залiзничному салонi технiки i технологiї EXPO 1520 (11 - 14 вересня, м. Щербинка, територiя
Експериментального кiльця ВАТ "ВНИИЖТ"), де з успiхом представляють свою продукцiю i
послуги.
На цей момент ПАО НВП "Смiлянський електромеханiчний завод" є одним з найбiльших
пiдприємств в областi виготовлення, ремонту i модернiзацiї електричних машин рухомого
складу залiзничного транспорту, автотранспорту великої вантажопiдйомностi, мiського
пасажирського електротранспорту, портового устаткування, вантажопiдйомних механiзмiв
промислового призначення.
Пiдприємство володiє могутньою науково-виробничою базою, що включає повний цикл
створення електричної машини, вiд етапу проектування до серiйного виготовлення.
ПАО "НВП "СЕМЗ" також спецiалiзується на виготовленнi всього перелiку запасних частин,
використовуваних при виготовленнi i ремонтi
електричних машин вищевказаного
застосування.
Колективом заводу виконана величезна робота з освоєння випуску та ремонту нових типiв
електродвигунiв.
На даному етапi пiдприємством узятий курс на розширення номенклатури електричних машин,
що виготовляються, розширення номенклатури iнших послуг.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Органiзацiйна структура пiдприємства складається: загальнi збори акцiонерного товариства,
Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя, Голова Правлiння
директор технiчний, директор з юридичних та адмiнiстративних питань, директор з
виробництва, директор технiчний, директор з безпеки, директор з продажу та маркетингу,
головний бухгалтер. В складi пiдприємства є вiддiли: вiддiл головного технолога, ремонтномеханiчна служба, збуту, юридичний, матерiально-технiчного постачання, вiддiл планування
виробництва та iншi. Цехи: тягових двигунiв, головних генераторiв, механiчний,
ковальсько-ливарна дiльниця, полюсних котушок, секцiйний, iнструментальний, енергосилова
дiльниця, транспортний, ремонтно-будiвельна дiльниця, ремонтно-механiчна дiльниця, дiльниця
допомiжних машин.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв на кiнець 2016 року складає 785 особу, середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв 3 особи. Фонд оплати працi всього 31774,7
тис.грн.. Фонд оплати порiвняно з минулим звiтним роком збiльшився на 40,7 %. У Товариствi
постiйно дiє кадрова полiтика з питань пiдготовки та перепiдготовки робочих кадрiв. Навчання
iнженерно-технiчних працiвникiв.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств найменування та мiсцезнаходження
об'єднання, зазначаються опис дiяльностi об'єднання, функцiї та термiн участi емiтента у
вiдповiдному об'єднаннi, позицiї емiтента в структурi об'єднання
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спiльної дiяльностi з iншими
органiзацiями, пiдприємствами, установами акцiонерне
товариство не проводить.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
З боку третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно
до Міжнародних стандартів

фінансової звітності (МСФЗ).
Облікова політика Товариства забезпечує відповідність фінансової інформації наступним
якісним характеристикам: доцільність, зрозумілість, надійність, порівнянність.
Основні принципи облікової політики, які застосовувалися при підготовці даної фінансової
звітності:
Основні засоби враховуються за первинною вартістю придбання. Первинна вартість
включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів. Вартість активів, створених
власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці і відповідну
частину виробничих витрат.
Нематеріальні активи відображаються в обліку за первісною вартістю за вирахуванням
сум накопиченої амортизації;
Товарно-матеріальні запаси показані за вартістю придбання. Вартість придбання
товарно-матеріальних запасів визначається на основі ФІФО.
Фінансові інвестиції обліковуються за вартістю придбання;
Товариство класифікує свої фінансові активи як дебіторську заборгованість. Керівництво
Товариства визначає категорію фінансових активів при їх первинному визнанні. Дебіторська
заборгованість виникає тоді, коли Товариство реалізує продукцію або надає грошові кошти
безпосередньо дебітору, окрім позик і дебіторської заборгованості, які створюються з наміром
продажу зразу ж або протягом короткого проміжку часу;
Первісною оцінкою фінансових та інші зобов'язань і їх відображення у фінансовому
обліку та фінансовій звітності є їх справедлива вартість за додаванням витрат за операцією;
Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли активи погашені або права на
грошові кошти від активів закінчилися або коли Товариство передало всі основні ризики і
вигоди володіння активом.
Товариство застосовувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мали
відношення до її операцій та є обов’язковими для застосування при складанні звітності. Нові
стандарти, які є вперше обов’язковими до застосування у фінансових періодах, що починаються
з 1 січня 2016 року або після цієї дати, і які мали б суттєвий вплив на фінансову звітність
Товариства, випущені не були.
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка є
сформованою з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів
діяльності та грошових потоків Товариства, для задоволення інформаційних потреб широкого
кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. При формуванні фінансової
звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних
актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в
Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ. Фінансова звітність підготовлена відповідно до
принципів обліку за історичною вартістю, за винятком основних засобів і фінансових
інвестицій, які обліковуються за вартістю переоцінки або справедливою вартістю.
Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Товариство буде
продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає
реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності. Таке припущення
формувалось виходячи з професійного судження керівництва, що враховувало фінансовий стан
Товариства, існуючі наміри, заплановану в бюджеті прибутковість діяльності у майбутньому та
доступ до фінансових ресурсів, а також вплив поточної фінансової та економічної ситуації на
майбутню діяльність товариства. Але також слід враховувати, що Товариство веде свою
діяльність в нестабільному середовищі, яке існує на даний час в Україні, і не існує чіткого
уявлення про заходи, щодо подолання існуючої кризи. Тому виникає невизначеність, яка може
вплинути на подальший фінансовий стан Товариства, на його спроможність відшкодування
вартості активів, сплати своїх боргових зобов’язань в міру настання терміну їх погашення. Дана
фінансова звітність не виключає коригувань, які можуть бути в разі такої невизначеності. Про
такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі, та зможуть бути оцінені.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НВП «СЕМЗ», випуск фінансової звітності з метою
оприлюднення здійснює на основі Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999року №996-XIV стаття 14, пункт 4, після затвердження її
зборами Товариства.
Фінансова звітність представлена в тисячах гривень. Гривня є національною валютою України.
Всі значення закруглені до найближчої тисячі, якщо не вказане інше.
Облікова політика Товариства забезпечує відповідність фінансової інформації наступним
якісним характеристикам: доцільність, зрозумілість, надійність, порівнянність.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
- виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв; - виробництво залiзничного
рухомого складу; - дiяльнiсть їдалень; - освiта дорослих та iншi види освiти; - iншi види оптової
торгiвлi; - оброблення металевих вiдходiв та брухту.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Пiдприємство немає прогнозiв стосовно i значних iнвестицiй, або придбання пов"язанi з
господарською дiяльнiстю.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація За перiод, що закiнчився 31 грудня 2016 року мало мiсце вчинення значних
правочинiв (на суму вiд десяти до двадцяти п'яти вiдсоткiв вартостi активiв Товариства).
Здiйснення таких правочинiв проводилося згiдно рiшень Наглядової Ради Товариства.
1. На пiдставi ч.3 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити
укладення Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" (далi - "Банк") значних правочинiв (вартiсть яких
перевищуватиме 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства), якi вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення даних

зборiв, а саме:
1.1 Правочинiв, спрямованих на отримання Товариством грошових коштiв (кредитнi
договори, гарантiї, договори акредитиву, факторингу, в тому числi договори про внесення змiн
до вже укладених договорiв тощо). При цьому, загальна сума всiх правочинiв (договорiв),
направлених на отримання Товариством грошових коштiв не повинна перевищувати 300 000
000,00 (Триста мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их
договору/iв.
1.2 Правочинiв щодо надання в заставу (iпотеку) Банку будь-якого майна (майнових прав)
власником якого є Товариство з метою забезпечення зобов'язань Товариства перед Банком за
будь-якими договорами (як укладеними на дату проведення цих зборiв, так й тих, якi будуть
укладенi протягом року), в т.ч.:
Iпотечного договору №2 вiд 13.03.2015 року, посвiдченого приватним нотарiусом
Смiлянського мiського нотарiального округу Таран Г.В. 13.03.2015 року та зареєстрованого за
№260;
Iпотечного договору вiд 29.04.2013 року, посвiдченого приватним нотарiусом
Смiлянського мiського нотарiального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року та зареєстрованого за
№940;
Договору про вiдступлення права вимоги вiд 29.04.2013 року;
Договору застави №1 вiд 29.04.2013 року, посвiдченого приватним нотарiусом
Смiлянського мiського нотарiального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року за реєстровим №942;
Договору застави №2 вiд 29.04.2013 року, посвiдченого приватним нотарiусом
Смiлянського мiського нотарiального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року за реєстровим №943
Договору застави №3 вiд 29.04.2013 року;
Договору застави №4 вiд 29.04.2013 року;
Договору застави №5 вiд 22.11.2013 року.
При цьому, загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке може бути передано в iпотеку
Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення зобов'язань
Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна
перевищувати 200 000 000,00 (Двiстi мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi,
розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення
вiдповiдного/их договору/iв, а загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке може бути
передано в iпотеку Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою
забезпечення всiх iснуючих зобов'язань Товариства (незалежно вiд кiлькостi угод/ договорiв,
зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, якi
виникнуть у Товариства перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 200 000 000,00
(Двiстi мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним
курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв.
Загальна ринкова вартiсть рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку
(оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення зобов'язань
Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна
перевищувати 350 000 000,00 (Триста п'ятдесят мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в
iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день
укладення вiдповiдного/их договору/iв, а загальна ринкова вартiсть рухомого майна, яке може
бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою
забезпечення всiх iснуючих зобов'язань Товариства (незалежно вiд кiлькостi угод/ договорiв,
зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, якi
виникнуть у Товариства перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 350 000 000,00
(Триста п'ятдесят мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их

договору/iв.
1.3 Надати повноваження Головi Правлiння ПАТ "НВП "СЕМЗ" на укладання та пiдписання
протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв всiх значних правочинiв
(договорiв), зазначених (перелiчених) в цьому рiшеннi, за умови одержання попереднього
дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу. Також Головi Правлiння ПАТ
"НВП "СЕМЗ" надається право на внесення змiн та доповнень до зазначених правочинiв
(договорiв) (зокрема змiн та доповнень, якi стосуються пролонгацiї дiї таких правочинiв,
збiльшення розмiру процентної ставки по таким правочинам) за умови одержання попереднього
дозволу Наглядової Ради, на надання до Банку будь-яких документiв, пов'язаних з укладенням
зазначених правочинiв (договорiв), та на здiйснення всiх iнших дiй, що необхiднi для виконання
рiшень вказаних в цьому протоколi, в тому числi видавати довiреностi на здiйснення дiй,
необхiдних для реалiзацiї цих рiшень.
2. На пiдставi ч.3 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити
укладення ПАТ "НВП "СЕМЗ" значних правочинiв (договорiв, контрактiв, угод, додаткових
угод тощо) з Державним Об'єднанням "Бiлоруська залiзниця", за якими ПАТ "НВП "СЕМЗ"
виконуватиме роботи з ремонту електричних машин, iншi, пов'язанi з цим роботи, та надаватиме
вiдповiднi послуги,на суму, що не перевищує 135 000 000,00 (сто тридцять п'ять мiльйонiв) грн.
або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального
банку України станом на день укладання вiдповiдного/их правочину/iв (договору/iв,
додаткової/их угоди/угод), якi вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення даних
зборiв. Надати повноваження Головi Правлiння ПАТ "НВП "СЕМЗ", (який має право дiяти вiд
iменi та в iнтересах ПАТ "НВП "СЕМЗ") на укладення та пiдписання вказаних правочинiв за
умови попереднього затвердження Наглядовою радою Товариства умов таких
правочинiв(договорiв, контрактiв, угод, додаткових угод тощо).
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Виробничi потужностi, обладнання пiдприємства використовуються не на повну потужнiсть, а
по мiрi надходження замовлень. Основнi засоби використуються за мiсцем знаходження
товариства
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть емiтента впливає цiлий ряд iстотних проблем, а саме: - стан та стабiльнiсть
дiючого цивiльного та податкового законодавства; - стабiльнiсть та мiцнiсть нацiональної
грошової одиницi; платежеспроможнiсть замовника та споживачiв продукцiї заводу.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
При перевiрцi фiнансової дiяльностi пiдприємства за 2016 рiк було сплачено штрафiв: - 15,8
тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками

фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв.
Кредитом банку завод користується.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладено договорiв та контракiв в 2016 роцi на суму 233521,3 тис.грн., виконано на суму
186318,8 тис. грн. Договори та контракти з Бiлоруською залiзницею, ТОВ "АНВО" ТОВ
"Представництво "НВП "СЕМЗ" та Приднiпровською залiзницею на ремонт електричних машин
та поставку запасних частин 2-рiчнi.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Нарощувати виробництво. Оновлювати засоби. Розширяти ринки збуту продукцiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Немає дослiджень та розробок, вказати суму витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Немає судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше
вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в
яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких
виступають посадовi особи емiтента (дата вiдкриття провадження у справi, сторони, змiст та
розмiр позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разi вiдсутностi судових справ про це зазначається
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
немає iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi, за наявностi, iнформацiю про результати та аналiз
господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi

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

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
25 521
21 981
7 499
7 079
7 573
5 302

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
25 521
21 981
7 499
7 079
7 573
5 302

транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

52
0
10 397

24
0
9 576

0
0
0

0
0
0

52
0
10 397

24
0
9 576

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 521
21 981
0
0
25 521
21 981
Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду
складає 21981,0 тис.грн., первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець
звiтного перiоду складала 116107,0 тис.грн., ступiнь зносу складає
94126 тис.грн.,або 81,97%. Ступiнь використання основних засобiв
залежить вiд ступенню завантаження виробничої
дiяльностi
товариства. Використання основних засобiв здiйснюється вiдповiдно
до технiчних умов експлуатацiї. Суттєвi змiни у вартостi основних
засобiв на кiнець звiтного перiоду вiдбулися за рахунок придбання
технологiчного обладнання у цех ремонту полюсних котушок, цех
головних генераторiв та в цех тягових двигунiв. Обмежень на
використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-115 621
-118 784
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
22 977
22 977
Скоригований статутний капітал
22 977
22 977
(тис.грн)
Вартiсть чистих активiв Товариства (розраховується за Методичними рекомендацiями по
Опис
визначенню вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням
ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485) .Станом на 31 грудня 2016 року вартiсть чистих
активiв становить -115621 тисяч гривень, що є нижче розмiру статутного капiталу
Товариства.
Висновок Станом на 31.12.2016 року розрахункова вартiсть чистих активiв становить -115621
тис.грн., що є нижче розмiру статутного капiталу Товариства та порушує вимоги статтi
155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
ПАТ "Сбербанк"
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
120 628

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

29.04.2013
X

120 628
0

20
X

28.04.2018
X

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

22

X

X

X

0

X

X

X
X

112 211
232 861

X
X

X
X

-

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів
(тис.грн)

1
1

2
19.04.2016

3
985 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
104 264

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
944,71

Опис:
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема їх характеру: попередньо надати згоду на вчинення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в перiод з дати прийняття рiшення до 18.04.2017 року, наступного
характеру:
- кредитнi договори, гарантiї, договори акредитиву, факторингу, в тому числi договори про внесення змiн до вже
укладений договорiв - не бiльше 300 000 000,00 грн.;
- правочини щодо застави (iпотеки), загальна ринкова вартiсть нерухомого майна не бiльше 200 000 000,00 грн., а
загальна вартiсть рухомого майна не бiльше 350 000 000,00 грн;
-договори, контракти, угоди, додатковi угоди тощо на виконання ремонту електричних машин, iншi, повязанi з цим
роботи та вiдповiдi послуги - не бiльше 135 000 000,00 грн.
гранична сукупна вартiсть правочинiв 985 000 000,00 грн.
Спiввiдношення граничної сукупнностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi 944,71%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:936 023 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах:877 321 голос.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 877 321 голос.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 голосiв.

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

Вид інформації

1
19.04.2016
19.04.2016
18.11.2016
28.11.2016
14.12.2016

даних Комісії
2
17.03.2016
20.04.2016
21.11.2016
29.11.2016
15.12.2016

3
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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
2
1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
Реєстрацiйна комiсiя
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
Немає
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства

Ні
X
X
X
X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
немає
(запишіть)

X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж
10 відсотками акцій

(осіб)
5
4
0
0
0
4
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні
X
X
X

Складу
Організації
Діяльності
Інше
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 133
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
немає
Інше (запишіть)
немає
Інформація щодо
компетентності та
ефективності
комітетів

X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
немає
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

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
немає
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
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена

Інше
(запишіть)

немає

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 3
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?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
так
ні
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
так
ні
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
так
ні
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
ні
так
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
так
ні
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
-

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернет-с
загальних
йній базі
ньо в
запит
торінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
ні
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
так
ні
ні
ні
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
ні
ні
так
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
так
так
ні
так
їх проведення

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
Виконавчий орган
X
Інше
немає
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
немає
(запишіть)

Ні
X
X

X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
немає
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів
Інше
немає
(запишіть)

X
X
X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
немає
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
X
трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: немає
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його

оприлюднено: немає
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:
немає

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових

послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю аудиторська
аудитора - фізичної особи - підприємця)
фiрма "КАУПЕРВУД"
20219083
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
49044, Україна, мiсто Днiпро,
Місцезнаходження аудиторської фірми,
вул. Гоголя, 15 А
аудитора
№ 0031, 26.01.2001
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
Текст аудиторського висновку (звіту)
Власникам цiнних паперiв та
Головi Правлiння ПАТ "НВП СЕМЗ"
пану Семенову М.Ф.
(для подання до НКЦПФР)
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
ТОВ АФ "КАУПЕРВУД"
щодо фiнансової звiтностi ПАТ "НВП "СЕМЗ"
за 2016 рiк станом на 31.12.2016 року
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "СМIЛЯНСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (ПАТ "НВП "СЕМЗ") за 2016 рiк станом на
31 грудня 2016 року (далi - "фiнансова звiтнiсть"), що включає: баланс (звiт про
фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, звiт про фiнансовi результати
(звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк, звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк,
звiт про власний капiтал за 2016 рiк, та примiтки до фiнансової звiтностi
(Додатки 1, 2, 3, 4, 5).
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 потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi,

що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на
основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi
до вимог "Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг" (в редакцiї 2014 року), якi прийнятi в
Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, "Кодексу етики професiйних
бухгалтерiв", Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 №
3125-ХII (зi змiнами та доповненнями), та iнших законодавчих актiв України.
"Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг" вимагають вiд аудитора планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Аудитор
несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог "Кодексу етики професiйних
бухгалтерiв".
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр
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 суб'єктом господарювання
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали вiдповiднi та достатнi аудиторськi докази для
висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Пiдприємством в складi довгострокових зобов'язань у сумi 120 628 тис. грн.
вiдображено кредити банкiв у сумi 104 810 тис. грн., якi, на нашу думку, мають
бути вiднесенi до поточних зобов'язань за довгостроковими зобов'язаннями.
В груднi 2017 року закiнчуються угоди про фiнансування пiдприємства, у
виглядi кредитiв банкiв, на суму 120 628 тис. грн. Якщо протягом 2017 року
пiдприємство не зможе переглянути умови цих кредитних угод або отримати
фiнансування для повернення цих боргiв, то це буде свiдчити про iснування
суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть
пiдприємства безперервно продовжувати дiяльнiсть. В такому випадку,
пiдприємство може не бути в змозi реалiзувати свої активи та погасити

зобов'язання лише за рахунок звичайної операцiйної дiяльностi. На нашу думку,
фiнансова звiтнiсть (та примiтки до неї) не повнiстю розкривають iнформацiю
про цей факт.
З 2012 року з балансу пiдприємства на звiтну дату щорiчно вилучається сума
активiв, якi на думку управлiнського персоналу не вiдповiдають критерiям
визнання, як основнi засоби. Внаслiдок цього, на нашу думку, сума зносу
основних засобiв станом на 31.12.2015 р. завищена на 3004 тис. грн. та станом
на 31.12.2016 р. - на 3066 тис. грн. В результатi цього, балансова вартiсть
основних засобiв занижена на вiдповiднi суми.
За наявностi сумнiвних боргiв, пiдприємство не нараховує резерв сумнiвних
боргiв по розрахункам з дебiторами. Це, на нашу думку, впливає на правильнiсть
визначення та вiдображення активiв, вiдповiдних фiнансових результатiв
дiяльностi та власного капiталу пiдприємства.
Пiдприємством у звiтному перiодi не розраховувались вiдстроченi податковi
активи та зобов'язання. Вiдображенi в фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi
активи визначенi за результатами дiяльностi минулих перiодiв.
Пiдприємством не нарахованi зобов'язання з пенсiйних виплат працiвникам, якi
передбаченi МСБО 19 "Виплати працiвникам". Це, на нашу думку, впливає на
правильнiсть визначення та вiдображення зобов'язань, вiдповiдних фiнансових
результатiв дiяльностi та власного капiталу пiдприємства.
Сума податкового кредиту та податкових зобов'язань з ПДВ не вiдповiдає сумам
виданих та отриманих авансiв пiдприємством на кiнець звiтного перiоду. На
нашу думку, показник статтi "Iншi оборотнi активи" балансу (Податковий
кредит) необхiдно зменшити на 1 580 тис. грн. та зменшити показник статтi
"Iншi поточнi зобов'язання" (Податковi зобов'язання) балансу на 565 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв пiдприємства станом на 31.12.2016 р. є меншою вiд
мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законодавством.
Вказана невiдповiднiсть мала мiсце i в попереднiх звiтних перiодах. Вказане
може мати вплив на безперервнiсть дiяльностi пiдприємства в подальшому.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi
"Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть
вiдображає достовiрно та повно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО "СМIЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" станом
на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за 2016
рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Параграф з iнших питань
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що фiнансовий стан ПАТ
"НВП "СЕМЗ", може зазнати змiн пiд впливом сучасних тенденцiй до

погiршення в свiтовiй й, вiдповiдно, у вiтчизнянiй економiцi.
Аудит фiнансової звiтностi пiдприємства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015
року було виконано iншим аудитором, який висловив умовно-позитивну думку
щодо цих звiтiв 16 березня 2016 р.
Генеральний директор
В.В.Галасюк

Аудитор
О.О. Капiнус
(Сертифiкат аудитора №003104, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської
палати України №51 вiд 27.02.1997 р., термiн чинностi якого продовжено
рiшенням АПУ №319/3 вiд 24.12.2015 р. до 27.12.2021 р.)
27 березня 2017 року
мiсто Днiпро
Основнi вiдомостi про аудитора
Повне найменування - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська
фiрма "КАУПЕРВУД".
Код ЄДРПОУ - 20219083.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0031,
видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 № 98, термiн
чинностi свiдоцтва продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд
30.07.2015 № 313/3.
Мiсцезнаходження - 49044, Україна, мiсто Днiпро, вул. Гоголя, 15 А.
http:// www.galasyuk.com.
Е-mail: audit@cowperwood.dnepr.net.
Тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36.

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО "СМIЛЯНСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"
Черкаська область, м.Смiла

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

30147563

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Виробництво електродвигунів, генераторів і
Вид економічної
за КВЕД
трансформаторів
діяльності
Середня кількість працівників: 785
Адреса, телефон: 20705 м.Смiла, вул. Коробейника, будинок 1, 04733-3-63-09
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

7110500000
230
27.11

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

1 357
3 837
( 2 480 )
0
25 376
114 222
( 88 846 )
0
0
(0)
0
0
(0)

516
3 903
( 3 387 )
0
21 981
116 107
( 94 126 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

3 280
0
1 058
0
0

3 280
0
1 058
0
0

1065

0

0

Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1090
1095

0
31 071

0
26 835

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

41 444
11 660
22 128
7 596
59
0
0
0

37 807
10 170
11 953
15 608
76
0
0
0

1125

19 921

39 872

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

3 965
2 565
10
0
0
96
0
2 384
2
2 382
0
0

3 075
3 264
0
0
0
1 137
0
3 099
0
3 099
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
1 648
72 023

0
0
0
0
2 151
90 405

1200

0

0

1300

103 094

117 240

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

22 977
0
0
0
0
0
5 744
-148 644
(0)
(0)

22 977
0
0
0
0
0
5 744
-144 342
(0)
(0)

Код
рядка

Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1435
1495

0
-119 923

0
-115 621

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
120 628
0
3 191
0
0
0
0

0
0
120 628
0
2 929
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
123 819

0
0
0
0
0
0
0
123 557

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
3 943
320
0
974
1 825
63 008
0
0
0
589
0
0
28 539
99 198

0
3 667
22
0
0
1 458
52 160
0
0
0
574
0
0
51 423
109 304

1700

0

0

1800
1900

0
103 094

0
117 240

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Мошкiн Олександр Вiкторович

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО "СМIЛЯНСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

30147563

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

175 850

95 447

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 112 160 )
(0)

( 62 788 )
(0)

2090

63 690

32 659

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
9 735

0
0
0
6 788

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 23 179 )
( 10 842 )
( 7 605 )

( 20 890 )
( 6 710 )
( 9 571 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

31 799

2 276

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
1 260
0
( 28 746 )
(0)
( 11 )
0

0
0
15 707
0
( 20 513 )
(0)
( 28 519 )
0

2290

4 302

0

2295
2300

(0)
0

( 31 049 )
1 058

2305

0

0

2350

4 302

0

2355

(0)

( 29 991 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
4 302

0
-29 991

За звітний
період

1

2
3
Матеріальні затрати
2500
71 349
Витрати на оплату праці
2505
29 984
Відрахування на соціальні заходи
2510
6 555
Амортизація
2515
6 292
Інші операційні витрати
2520
30 348
Разом
2550
144 528
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600

3
3 063 600

За аналогічний
період
попереднього
року
4
34 321
21 983
8 933
8 412
17 450
91 099
За аналогічний
період
попереднього
року
4
3 063 600

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

2605
2610

3 063 600
1,404230

3 063 600
-9,789460

2615

1,404230

-9,789460

2650

0,00

0,00

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Мошкiн Олександр Вiкторович

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО "СМIЛЯНСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

30147563

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

69 960
8 863
7 623
373
16
94 116
4 046

55 529
11 932
10 453
1 146
17
83 760
36 845

3025

40

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
4 800

0
0
0
0
0
25 986

3100
3105
3110
3115
3116

( 122 904 )
( 25 980 )
( 9 544 )
( 9 410 )
(0)

( 110 938 )
( 20 695 )
( 10 806 )
( 4 309 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

( 9 410 )

( 2 235 )

3135
3140
3145

(0)
( 1 754 )
( 571 )

(0)
( 37 453 )
( 305 )

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 5 215 )
6 820

(0)
( 28 502 )
2 190

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 200 )
(0)
(0)

(0)
( 130 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-200

(0)
-130

3300
3305

0
0

0
42 448

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
( 6 427 )
(0)

(0)
( 40 368 )
(0)
( 2 901 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-6 427
193
2 384
522
3 099

(0)
-821
1 239
698
447
2 384

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Мошкiн Олександр Вiкторович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО
"СМIЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

30147563

Звіт про власний капітал
За 2016 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

2
4000
4005

3
22 977
0

4
0
0

5
0
0

6
5 744
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-147 505
0

4010
4090
4095

0
0
22 977

0
0
0

0
0
0

0
0
5 744

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
-118 784
0

-994
-145
-148 644

0
0
0

0
0
0

-994
-145
-119 923

0

4 302

0

0

4 302

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
22 977

0
0

0
0

0
5 744

4 302
-144 342

0
0

0
0

4 302
-115 621

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Мошкiн Олександр Вiкторович

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки
до фiнансової звiтностi ПАТ "НВП "СЕМЗ"
за 2016 рiк
Iнформацiя про Товариство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НВП "СЕМЗ", далi за текстом - "Товариство",
створене згiдно з вимогами чинного законодавства України, скорочена назва: ПАТ "НВП
"СЕМЗ".
Товариство зареєстроване виконавчим комiтетом Смiлянської мiської ради Черкаської областi
14.12.1998 року, свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А01 №636776 вiд
14.12.1998 року.
Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 27.04.2011 року, номер запису в Єдиному державному
реєстрi юридичних осiб про змiну свiдоцтва про державну реєстрацiю №10241070020000251.
Мiсце проведення реєстрацiйної дiї - державний реєстратор, виконавчий комiтет Смiлянської
мiської Ради Черкаської областi.
ПАТ "НВП "СЕМЗ" знаходиться за адресою: Україна, 20705, Черкаська обл., м. Смiла, вул.
Коробейника, 1, код ЄДРПОУ- 30147563, мiсцезнаходження за КОАТУУ -7110500000,
органiзацiйно-правова форма за КОПФГ - 230. Сторiнка в iнтернетi: www.semz.info ; електронна
адреса Товариства: semz@semz.info
Основним видом дiяльностi Товариства є виробництво електродвигунiв, генераторiв i
трансформаторiв. Основними видами продукцiї є: виробництво електродвигунiв та запчастин до
них, послуги з ремонту електродвигунiв тягового рухомого складу. Окрiм виробництва
електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв, Товариство здiйснює послуги з ремонту i
технiчного обслуговування електричного устаткування
З огляду на функцiональне призначення технологiчний процес виробництва продукцiї
Товариства не залежить вiд сезонних змiн, а обсяг виробництва залежить вiд кон'юнктури ринку.
На дiяльнiсть Товариства, як i на всi пiдприємства машинобудiвної галузi, чималий вплив має
зовнiшнє економiчне становище та податкова полiтика держави. Товариство функцiонує в
нестабiльному середовищi, що пов'язане з наслiдками свiтової економiчної кризи та
нестабiльною ситуацiєю в Українi. Жорстка конкуренцiя на внутрiшньому й свiтових ринках
змушує Товариство постiйно удосконалювати технологiю виробництва продукцiї, пiдвищуючи її
якiсть з одночасним зниженням витрат, впроваджувати новi, особливо лiквiднi види продукцiї.
Проблемними питаннями для пiдприємства є:
1.
Загострення конкуренцiї на свiтових ринках.
2.
Зростання залiзничних тарифiв та цiн на метал, енергетику, що позначається на
збiльшеннi собiвартостi продукцiї.
3.
Несвоєчасне вiдшкодування ПДВ з бюджету при вiдвантаженнi продукцiї на експорт - як
наслiдок зменшення оборотностi обiгових коштiв.
4.
Нестабiльна полiтична та законодавча ситуацiя.
5.
Коливання курсу нацiональної валюти, що значно знижує попит на продукцiю як
вiтчизняних так i iноземних споживачiв.
6.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.
Товариство в процесi здiйснення господарської дiяльностi дотримується вимог чинного
законодавства в усiх сферах. Проте сучасне законодавче поле має особливостi, якi створюють
певнi ризики для Товариства. У зв'язку з численними змiнами, що вносяться до чинних
законодавчих актiв, iснує багато суперечностей мiж нормативними актами, також залишається

багато питань, не врегульованих, або недостатньо врегульованих на законодавчому рiвнi. Деякi
важливi питання регулюються не Законами, а пiдзаконними актами. Така ситуацiя дає
можливiсть органам виконавчої влади, контролюючим органам та суб'єктам господарювання
тлумачити дiюче законодавство неоднозначно, що приводить до нестабiльностi правового
регулювання. Недостатня розвиненiсть судової системи ускладнює отримання судових рiшень в
короткi термiни. Недосконалiсть фiнансових iнструментiв в Українi i iнших країнах СНД,
впливає на ринкову поведiнку споживачiв - вiддавати перевагу нижчiй цiнi, а не вищiй якостi й
гарантiям експлуатацiйної надiйностi. Вплинути на дiяльнiсть пiдприємства можуть такi змiни,
як:
- пiльги в оподаткуваннi для пiдприємств, якi iнвестують кошти у вiдновлення основних засобiв;
- вчасне розрахування покупцiв за поставлену продукцiю;
- вихiд з нестабiльного економiчного становища;
- вихiд на новi ринки збуту.
Основнi положення облiкової полiтики
Основа пiдготовки iнформацiї. Дана фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова звiтнiсть) пiдготовлена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).Товариство застосовувало
всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мали вiдношення до її операцiй та є
обов'язковими для застосування при складаннi звiтностi. Новi стандарти, якi є вперше
обов'язковими до застосування у фiнансових перiодах, що починаються з 1 сiчня 2016 року або
пiсля цiєї дати, i якi мали б суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства, випущенi не були.
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка є
сформованою з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв
дiяльностi та грошових потокiв Товариства, для задоволення iнформацiйних потреб широкого
кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. При формуваннi фiнансової
звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних
актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в
Українi, якi не суперечать вимогам МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до
принципiв облiку за iсторичною вартiстю, за винятком основних засобiв i фiнансових
iнвестицiй, якi облiковуються за вартiстю переоцiнки або справедливою вартiстю.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Товариство буде
продовжувати свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в осяжному майбутньому, що передбачає
реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi. Таке припущення
формувалось виходячи з професiйного судження керiвництва, що враховувало фiнансовий стан
Товариства, iснуючi намiри, заплановану в бюджетi прибутковiсть дiяльностi у майбутньому та
доступ до фiнансових ресурсiв, а також вплив поточної фiнансової та економiчної ситуацiї на
майбутню дiяльнiсть товариства. Але також слiд враховувати, що Товариство веде свою
дiяльнiсть в нестабiльному середовищi, яке iснує на даний час в Українi, i не iснує чiткого
уявлення про заходи, щодо подолання iснуючої кризи. Тому виникає невизначенiсть, яка може
вплинути на подальший фiнансовий стан Товариства, на його спроможнiсть вiдшкодування
вартостi активiв, сплати своїх боргових зобов'язань в мiру настання термiну їх погашення. Дана
фiнансова звiтнiсть не виключає коригувань, якi можуть бути в разi такої невизначеностi. Про
такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi, та зможуть бути оцiненi.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НВП "СЕМЗ", випуск фiнансової звiтностi з метою
оприлюднення здiйснює на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999року №996-XIV стаття 14, пункт 4, пiсля затвердження її
зборами Товариства.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є нацiональною валютою України.
Всi значення закругленi до найближчої тисячi, якщо не вказане iнше.

Облiкова полiтика Товариства забезпечує вiдповiднiсть фiнансової iнформацiї наступним
якiсним характеристикам: доцiльнiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, порiвняннiсть.
Основнi принципи облiкової полiтики, якi застосовувалися при пiдготовцi даної фiнансової
звiтностi:
Перерахунок iноземної валюти. Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi Товариства, оцiнюються
з використанням валюти основного економiчного середовища, в якому працює Товариство
(функцiональної валюти), якою є українська гривня.
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України
(НБУ), встановленому на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахункiв
по операцiях в iноземнiй валютi, включаються до складу прибутку або збитку на пiдставi
обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi по офiцiйному
обмiнному курсу НБУ на звiтну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслiдок курсової
рiзницi при переоцiнцi активiв i зобов'язань, вiдображаються в iнших операцiйних
доходах/витратах або у в iнших доходах/витратах у складi прибутку або збитку.
Основнi курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були
наступними (Таблиця № 1):
Таблиця № 1
Курси обмiну, що використалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi
грн.
№
1
1
2
3

Валюта
Станом на 31.12.2015 р.
Станом на 31.12.2016 р.
2
3
4
Росiйський рубль
0,32931
0,4511300
Долари США 24,000667
27,190858
Євро 26,223129
28,422604

В даний час Українська гривна не є вiльно конвертованою валютою за межами України.
Звiтнiсть за сегментами. Порядок визначення звiтних сегментiв визначається виходячи з
форматiв внутрiшнiх звiтiв, що надаються керiвництву Товариства. Сегменти чиї доходи,
фiнансовi результати i активи перевищують 10% вiд загальних показникiв всiх сегментiв
показуються в звiтностi окремо.
Основнi засоби. Основнi засоби враховуються за первинною вартiстю придбання. Первинна
вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв,
створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i
вiдповiдну частину виробничих витрат.
Оцiнка пiсля визнання - це модель собiвартостi. Переоцiнка основних засобiв не проводиться
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi признаються окремо, капiталiзується, а
балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються,
тiльки якщо вони приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд об'єкту основних
засобiв. Всi iншi витрати признаються у складi прибутку або збитку, як витрати у мiру їх
здiйснення. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття, або в тих
випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод.

Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв, або
що пiдлягають отриманню i балансової вартостi цих активiв i признаються у складi прибутку
або збитку. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з тим, щоб
зменшити їх вартiсть до лiквiдацiйної вартостi протягом залишкового термiну їх експлуатацiї.
Лiквiдацiйна вартiсть в цiлях нарахування зносу дорiвнює нулю. (Таблиця № 2):
Таблиця № 2
Термiн експлуатацiї
№
1
1
2
3
4
5
6

Показник
Термiн експлуатацiї, рокiв
2
3
Будiвлi
20
Споруди
15
Передавальнi пристрої
10
Виробниче устаткування 5
Транспортнi засоби 5
Iншi основнi засоби 12

Незавершене будiвництво є передплатами за основнi засоби i вартiсть придбання основних
засобiв, будiвництво та введення в експлуатацiю яких ще не завершено. Амортизацiя цих
активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю за
вирахуванням сум накопиченої амортизацiї. Нематерiальнi активи в основному включають
патенти, лiцензiї i програмне забезпечення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом
наступних термiнiв корисного використовування:
Нематерiальнi активи в
основному включають
програмне забезпечення i комплекти
конструкторської документацiї. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом наступних
термiнiв корисного використовування:
o програмне забезпечення 2-7 рокiв,
o комплекти конструкторської документацiї 2 роки;
Переоцiнка нематерiальних активiв не проводиться.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. Станом на 31 грудня 2016 року i 31 грудня 2015 року
вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй складає 3280 тис. грн. У липнi 2012 року
Товариство придбало акцiї ПАТ "IМПУЛЬС ПЛЮС" у ПАТ "СIАМ - Капiтал". Iнвестицiї
облiковуються за вартiстю придбання. Цi фiнансовi iнвестицiї є iнвестицiями з непов'язаним
сторонам.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи як дебiторську
заборгованiсть. Керiвництво Товариства визначає категорiю фiнансових активiв при їх
первинному визнаннi.
Дебiторська заборгованiсть виникають тодi, коли Товариство реалiзує продукцiю або надає
грошовi кошти безпосередньо дебiтору, окрiм позик i дебiторської заборгованостi, якi
створюються з намiром продажу зразу ж або протягом короткого промiжку часу. Вони
включаються в категорiю оборотних активiв, окрiм тих з них, термiн погашення яких перевищує
12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Данi фiнансовi активи включаються в категорiю необоротних
активiв.
Класифiкацiя фiнансових зобов'язань. Первiсною оцiнкою фiнансових та iншi зобов'язань i їх
вiдображення у фiнансовому облiку та фiнансовiй звiтностi є їх справедлива вартiсть за

додаванням витрат за операцiєю.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи i зобов'язання спочатку
визнаються за справедливою вартiстю плюс/мiнус витрати на проведення операцiї. Справедливу
вартiсть при первинному визнаннi пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при
первинному визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю i
цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або
методи оцiнки, при вживаннi яких використовуються наявнi доступнi ринковi данi. Похiднi
фiнансовi iнструменти спочатку враховуються за справедливою вартiстю.
Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв,
коли:
- активи погашенi або права на грошовi кошти вiд активiв закiнчилися;
- Товариство передало всi основнi ризики i вигоди володiння активом.
Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань i
вiдстроченого податку. Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
законодавства України, яке дiє на звiтну дату.
Витрати з податку на прибуток признаються у складi прибутку або збитку, крiм випадкiв, коли
вони признаються в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, оскiльки вони
вiдносяться до операцiй, врахованих в поточному або iнших перiодах в iнших сукупних доходах
або безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити до бюджету або
вiдшкодувати з нього вiдносно оподаткованого прибутку або збиткiв поточних або попереднiх
перiодiв. Iншi податки, окрiм податку на прибуток, показанi у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань щодо
перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстрочений податок оцiнюється по ставках, якi дiють на звiтну дату i якi, як очiкується,
застосовуватимуться в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний
перенесений податковий збиток.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що вираховуються i перенесенi податковi
збитки враховуються тiльки в тiй частинi, в якiй iснує впевненiсть в тому, що в наявностi буде
оподаткований прибуток, щодо якого можна буде реалiзувати суми, що вираховуються.
Пiдприємством у звiтному перiодi не розраховувались вiдстроченi податковi активи та
зобов'язання. Вiдображенi в фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи визначенi за
результатами дiяльностi минулих перiодiв.
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси показанi за вартiстю придбання.
Вартiсть придбання товарно-матерiальних запасiв визначається на основi ФIФО. Вартiсть
готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на
оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi витрати, розподiленi на пiдставi
нормальної виробничої потужностi. Оцiнка готової продукцiї - виробнича собiвартiсть. Чиста
вартiсть реалiзацiї є розрахунковою цiною реалiзацiї в ходi нормального ведення бiзнесу за
вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом i вiдповiдних витрат на
збут.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть (фiнансовi
активи),аванси виданi. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська
заборгованiсть, аванси виданi враховуються за справедливою вартiстю. Резерв сумнiвних
боргiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе
отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних або переглянутих умов. Ознаками
того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, аванси виданi
знецiненi,
вважаються iстотнi фiнансовi труднощi дебiтора, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової
реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу.
Пiдприємство нараховує резерв сумнiвних боргiв по розрахунках за товари (роботи, послуги)

на базi Акту оцiнки створеного в результатi iнвентаризацiї заборгованостей. Iнвентаризацiя
розрахункiв пiдприємством в звiтному перiоду не проводилась. Балансова вартiсть активу
зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається iншими операцiйними
витратами. Коли дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, аванси виданi стають
неповоротними, вони списуються за рахунок резерву сумнiвних боргiв. Повернення ранiше
списаних сум кредитується у складi прибутку або збитку за рахунок iншого операцiйного
доходу. Пiдприємством не нараховує резерв сумнiвних боргiв по розрахункам з дебiторами.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти i їх еквiваленти включають грошi в касi,
грошовi кошти на розподiльчих, поточних, депозитних банкiвських рахунках, а також грошовi
кошти в дорозi (транзит грошових коштiв для купiвлi або продажу iноземної валюти). Грошовi
кошти в iноземнiй валютi на дату балансу перераховуються за вiдповiдним курсом. Суми,
використання яких обмежено, виключаються зi складу грошових коштiв i їх еквiвалентiв.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Будь-яке перевищення
справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй визнається
як емiсiйний дохiд.
Прибуток на акцiю. Сума прибутку (збитку) на одну акцiю розраховується шляхом розподiлу
прибутку або збитку за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного року.
Позиковi кошти. Позиковi кошти спочатку враховуються за справедливою вартiстю за
вирахуванням витрат, понесених на проведення операцiї.
Позиковi кошти класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком випадкiв, коли Товариство
має право вiдстрочити погашення зобов'язання або погашення зобов'язання передбачене не
ранiше нiж 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Позиковi кошти, визнанi у фiнансовiй звiтностi, включають банкiвськi кредити.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть
(фiнансовi зобов'язання). Кредиторська заборгованiсть - це фiнансове зобов'язання , що
визначається як заборгованiсть Товариства перед iншими особами, яке Товариство
зобов'язане погасити. Товариство оцiнює вплив ефекту вартостi грошових коштiв у часi на статтi
короткострокової кредиторської заборгованостi, як несуттєвий, тому враховує її за номiнальною
вартiстю.
Резерви за зобов'язаннями i платежами. Резерви створюються, коли iснує вiрогiднiсть того, що
подiя у минулому, привела до виникнення справжнього зобов'язання або збитку, а сума резерву
може бути надiйно оцiнена. Керiвництво застосовує думку при оцiнцi вiрогiдностi того, що буде
понесений збиток. Визначення суми збитку вимагає думки керiвництва при виборi вiдповiдної
моделi розрахунку i специфiчних допущень, пов'язаних з конкретними випадками.
Резерви оцiнюються за приведеною вартiстю витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбно для
погашення зобов'язання.
Умовнi активи i зобов'язання. Умовний актив не признається у фiнансовiй звiтностi.
Iнформацiя про нього розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод вiд його
використовування.
Умовнi зобов'язання не признаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує
вiрогiднiсть вiдтоку економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх
суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання
розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв, що припускають
економiчнi вигоди, є маловiрогiдним.
Винагороди працiвникам. План з встановленими внесками. Товариство платить на користь своїх
працiвникiв передбаченi законодавством внески до Фондiв соцiального страхування виглядi
Єдиного соцiального внеску. Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми
заробiтної платнi i вiдносяться на витрати у мiру їх виникнення.
Пенсiйнi програми з визначеною виплатою. Товариство бере участь в державному пенсiйному
планi з встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв,
що працюють на робочих мiсцях з шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами.

Товариство також надає на певних умовах одноразовi виплати при виходi на пенсiю. Товариство
визнає зобов'язання щодо компенсацiї державному Пенсiйному фонду(ПФУ) суми пенсiйних
виплат, що здiйснюються державою працiвникам пiдприємства, якi працювали протягом
певного перiоду у шкiдливих умовах визначених нормативно- правовими актами України
("Список №1" та "Список №2") на дату отримання розрахункiв вiд ПФУ.
Визнання доходiв. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або
коштiв, якi повиннi бути отриманi за проданi товари i наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi
Товариства. Виручка вiд реалiзацiї вiдображається без ПДВ та знижок.
Товариство визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з
достатнiм ступенем точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних
вигод. Сума доходу не може бути достовiрно оцiнена, поки не будуть врегульованi всi умовнi
зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю.
Товариство виробляє продукцiю (надає послуги) для її реалiзацiї в Українi i на мiжнародних
ринках. Виручка вiд продажу виготовленої продукцiї (надання послуг) визнається у момент
передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами (об'єктiв надання послуг). Звичайно це
вiдбувається при вiдвантаженнi товару (об'єктiв надання послуг). Враховуючи рiзноманiтнiсть
географiчного знаходження покупцiв, умови переходу права власностi на виготовлену
продукцiю (наданi послуги) обумовлюються в договорах та/або специфiкацiях до них i може
вiдрiзнятися у кожному окремому випадку.
Продажi враховуються на основi цiн, вказаних в специфiкацiях до договорiв купiвлi-продажу
(надання послуг). Цiна продажу наводиться окремо в кожнiй специфiкацiї та/або виставлених
рахунках-фактурах.
Податок на додану вартiсть. ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при продажу на
внутрiшньому ринку i iмпортi товарiв, робiт або послуг i 0% при експортi товарiв i наданнi
супутнiх послуг. В тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений
резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
Визнання витрат. Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у
виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом
чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Визнання витрат вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань, або зменшенням
активiв. Правила оцiнки витрат МСФЗ не встановленi, їх величина є похiдною вiд вартостi
активiв i зобов'язань, правила оцiнки яких встановленi МСФЗ. Витрати враховуються по методу
нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається переважно з цiни закупiвлi
сировини, витрат на заробiтну плату працiвникам, витрат на амортизацiю основних засобiв,
витрат на електроенергiю i iнших вiдповiдних витрат.
Фiнансовi витрати. До фiнансових витрат включають нарахованi вiдсотки за користування
позиковими коштами, збитки вiд курсової рiзницi по позикових коштах.

Iстотнi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики
Товариство робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, наведених
в звiтностi, на протязi наступного фiнансового року. Оцiнки i судження постiйно аналiзуються i
?рунтуються на досвiдi керiвництва i iнших чинниках, включаючи очiкування майбутнiх подiй,
яке при iснуючих обставинах вважається об?рунтованим. Окрiм згаданих оцiнок, керiвництво
також використовує певнi думки при вживаннi принципiв облiкової полiтики. Думки, що
найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi i оцiнки, якi можуть привести до
значних корегувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового
року, включають:
Податкове законодавство. Податкове, валютне i митне законодавство продовжує змiнюватися.

Суперечливi положення трактують по-рiзному. Керiвництво вважає, що його тлумачення є
доречним i об?рунтованим, але нiхто не може гарантувати, що податковi органи його не
спростують.
Знецiнення ПДВ до вiдшкодування. Значну частину в загальному обсязi реалiзацiї Товариства
займає реалiзацiя продукцiї на експорт. У зв'язку з цим, Товариством враховується значна сума
податку на додану вартiсть (ПДВ) до вiдшкодування з державного бюджету. Вiдповiдно до
законодавства України Товариство може вимагати вiдшкодування ПДВ грошовими коштами
та/або проводити його залiк з майбутнiм ПДВ, що пiдлягає сплатi до бюджету. Товариство в
складi податкової декларацiї з ПДВ подає заяву про вiдшкодуванню ПДВ грошовими коштами.
Протягом 2016 року керiвництво як подавало на вiдшкодування ПДВ так i проводило
зарахування до складу податкового кредиту наступного звiтного перiоду. На думку керiвництва
Товариства, суми, вiдображенi в балансi, будуть повнiстю вiдшкодованi (використанi у складi
податкового кредиту наступних перiодiв), тому Товариство не визнавало збитки вiд знецiнення.
Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншої дебiторської
заборгованостi. Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi по
основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах
(на пiдставi термiнiв виникнення заборгованостi). При проведеннi такого аналiзу до уваги
приймаються наступнi чинники: аналiз дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i
iншої дебiторської заборгованостi по термiнах, фiнансове положення клiєнтiв i погашення ними
заборгованостi у минулому. Якщо фактично вiдшкодованi суми будуть меншими, нiж за
оцiнками керiвництва, Товариству доведеться враховувати додатковi витрати на знецiнення.
Пенсiйнi зобов'язання i iншi винагороди працiвникам. Керiвництво не оцiнює пенсiйнi
зобов'язання i iншi винагороди працiвникам на пiдставi актуарних припущень. Оскiльки
пенсiйний план входить в компетенцiю державних органiв, у Товариства не завжди є доступ до
всiєї необхiдної iнформацiї. Внаслiдок цього на суму зобов'язань по пенсiйному забезпеченню
можуть робити значний вплив думки про те, чи вийде працiвник достроково на пенсiю i коли це
вiдбудеться, чи буде Товариство зобов'язане фiнансувати пенсiї колишнiх працiвникiв залежно
вiд того, чи продовжує колишнiй спiвробiтник працювати в небезпечних умовах, а також про
вiрогiднiсть того, що працiвники будуть переведенi з пенсiйної програми, що фiнансується
державою, на пенсiйну програму, що фiнансується Товариством.
Основнi засоби
Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 2016 рiк наведена в Таблицi №3.
Iнформацiя на початок року вказана з урахуванням коригувань, проведених у 2016 роцi.
Таблиця № 3
Iнформацiя про наявнiсть та рух основних засобiв за 2016 рiк
тис. грн.
№
Показник
Групи основних засобiв
Разом
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини
та
обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар та iншi Незавершенi
капiтальнi
вкладення
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Залишок на початок року
2
первiсна (переоцiнена) вартiсть
28 026 52 020 1 422 32 754 114 222
3
Знос 20 533 44 094 1 369 22 850 88 846
4
Надiйшло за рiк
108
229
1 668 2 001
5
Вибуло за рiк

6
7
8
9
10
11

первiсна (переоцiнена) вартiсть
14
20
86
Знос 5
20
80
105
Нараховано амортизацiї за рiк
513
2 853 29
1 990 Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiнена) вартiсть
28 120 52 229 1 422 34 336 Знос 21 041 46 927 1 398 24 760 94 126

120
5 385
116 107

Активи, переданi Товариству пiсля приватизацiї, не включають землю, на якiй розташованi
будiвлi Товариства.
Збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв в звiтному перiодi не визнавались.
Частина основних засобiв Товариства була надана в заставу як забезпечення позикових коштiв.
Первiсна вартiсть цих основних фондiв за 2015 рiк складає 99 431 тис. грн., залишкова вартiсть
19 739 тис. грн., а за 2016 рiк первiсна вартiсть складає 105 214 тис. грн., залишкова вартiсть 18
974 тис. грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, що
використовуються
пiдприємством на 31.12.2015 року складала 17 233,0 тис грн., на 31.12.2016 року складає 44
226,0 тис. грн.
Основнi засоби придбанi за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнi.
Переоцiнка основних засобiв у звiтному перiодi не проводилась.
В складi активiв пiдприємства входять незавершенi капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби в
сумi 9 тис грн.
З 2012 року з балансу пiдприємства на звiтну дату щорiчно вилучається сума активiв, якi не
вiдповiдають критерiям "основнi засоби":
- первiсна вартiсть вилучених основних засобiв становить на початок та на кiнець звiтного
перiоду 4 021 тис. грн.;
- нарахований знос на вилученi основнi засоби становить на початок та кiнець звiтного перiоду
по 840 тис. грн.
Нематерiальнi активи
Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв
Таблицях № 4, 5.

за 2015, 2016 роки наведена в

Таблиця № 4
Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв за 2015 рiк
тис. грн.
№
Показник
Групи нематерiальних активiв
Разом
Патенти i лiцензiї Програмне забезпечення Iнше
1
2
3
4
5
6
1
Залишок на початок року
2
Первiсна вартiсть 13
3 712 112
3 837
3
Знос 13
1 249 1 262
4
Надiйшло за рiк
5
Вибуло за рiк
6
Первiсна вартiсть 7
Знос 8
Нараховано амортизацiї за рiк
1 106 112
1 218
9
Залишок на кiнець року

10
11

Первiсна вартiсть 13
Знос 13
2 355 112

3 712 112
2 480

3 837

Таблиця № 5
Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв за 2016 рiк
тис. грн.
№
Показник
Групи нематерiальних активiв
Разом
Патенти i лiцензiї Програмне забезпечення Iнше
1
2
3
4
5
6
1
Залишок на початок року
2
Первiсна вартiсть 13
3 712 112
3 837
3
Знос 13
2 355 112
2 480
4
Надiйшло за рiк
66
66
5
Вибуло за рiк
6
Первiсна вартiсть 7
Знос 8
Нараховано амортизацiї за рiк
907
907
9
Залишок на кiнець року
10
Первiсна вартiсть 13
3 778 112
3 903
11
Знос 13
3 262 112
3 387
Товарно-матерiальнi цiнностi, запаси
Iнформацiя про наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей наведена в Таблицi № 6. Балансова
вартiсть запасiв на 31.12.2015 року вказана з урахуванням коригувань проведених у 2016 роцi.

Таблиця № 6
Запаси
тис. грн.
№
Найменування показника Балансова вартiсть на 31.12.2015 р.
на 31.12.2016 р.
1
2
4
5
1
Транспортно-заготiвельнi витрати 350
369
2
Сировина i матерiали
9 085 8 565
3
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби
170
155
4
Паливо
149
46
5
Тара i тарнi матерiали
5
29
6
Запаснi частини
0
0
7
Матерiали, переданi в переробку 271
47
8
Iншi матерiали
1 471 740
9
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 160
219
10
Незавершене виробництво 22 128 11 953
11
Готова продукцiя
7 596 15 608
12
Товари
59
76
13
Разом 41 444 37 807

Балансова вартiсть

На 31.12.2015 частина товарно-матерiальних запасiв Товариства у сумi 40 000 тис. грн. була
надана в заставу як забезпечення позикових коштiв по договорах поруки, на 31.12.2016 року
товарно-матерiальнi запаси наданi в заставу становлять 37 807 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська
заборгованiсть
Станом на
31.12.2016 р., справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi
Товариства рiвна її балансовiй вартостi.
Поточна i довгострокова дебiторська заборгованiсть враховується в наступних валютах
(Таблиця № 7):
Таблиця № 7
Валюта дебiторської заборгованостi
тис. грн.
№
Валюта
Станом на 31.12.2015 р.
Станом на 31.12.2016 р.
1
2
3
4
1
Українськi гривнi 13 910 32 565
2
Долари США в гривневому еквiвалентi 2 180 1 713
3
Євро в гривневому еквiвалентi
868
4
Рублi, РФ в гривневому еквiвалентi
3 059 6 731
5
Всього фiнансової дебiторської заборгованостi (код рядка балансу1040+1125+1155) 20
017 41 009
Всi простроченi, але не знецiненi суми вважаються такими, що будуть повернутi. Товариство не
забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою.
В складi статтi "Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом" зокрема враховуються
суми по наступних податках (Таблиця № 8).
Таблиця № 8
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом
тис. грн.
№
Показник
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2016 р.
1
2
3
4
1
ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню 1 661 20
2
Iншi податки 904
3 244
До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi таких статей облiку
дебiторської заборгованостi (Таблиця № 9).
Таблиця № 9
Розшифрування ряд. 1155 балансу
"Iнша поточна дебiторська заборгованiсть"
тис. грн.

№
Показник
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2016 р.
1
2
3
4
1
Розрахунки з робiтниками пiдприємства 16,6 49,7
2
Iншi дебiтори 79,4 1 087,3
3
Разом 96
1 137
Грошовi кошти i їх еквiваленти
Склад грошових коштiв пiдприємства наведено в Таблицi № 10.
Таблиця № 10
Кошти
тис. грн.
№
Показник
31 грудня 2015 р.
31 грудня 2016 р.
1
2
3
4
1
Поточнi рахунки
2 382 3 099
2
Депозитнi рахунки 3
Готiвка (каса) 2
4
Всього грошових коштiв i їх еквiвалентiв 2 384 3 099
Цi суми не мають обмежень у використаннi та не знецiненi.
Iншi оборотнi активи
До складу статтi "Iншi оборотнi активи" балансу Товариства (код рядка балансу 1190) станом на
31.12.2015 р. включенi суми податкового кредиту i податкових зобов'язань з податку на додану
вартiсть у сумi 81 тис. грн., i 1 567 тис. грн. за окремими господарськими операцiями,
розрахованi вiдповiдно до податкового законодавства України (податковi зобов'язання за
отриманими авансами, податковий кредит, непiдтверджений податковими накладними) i на
31.12.2016 р. включенi суми податкового кредиту i податкових зобов'язань з податку на додану
вартiсть у сумi 1 026 тис. грн., i 1 120 тис. грн. за окремими господарськими операцiями,
розрахованi вiдповiдно до податкового законодавства України (податковi зобов'язання за
отриманими авансами, податковий кредит, непiдтверджений податковими накладними) та
нарахованi вiдпускнi потерпiлим на ЧАЕС 5 тис. грн.
Капiтал
Статутний капiтал вiдповiдно до статуту Товариства зареєстрований в розмiрi 22 977 тис. грн. i
розподiлений на 3 063 600 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 7,50 грн. Статутний
капiтал повнiстю сплачений i на протязi звiтного перiоду не змiнювався.
На дату затвердження звiтностi рiшення про змiну розмiру статутного капiталу не приймалося.
Вiдповiдно до Статуту товариства i Господарського Кодексу України сформовано резервний
капiтал. Резервний капiтал становить бiльше 15% вiд статутного капiталу. Резервний капiтал
створюється й визнається в бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля затвердження рiчної
фiнансової звiтностi зборами Товариства. На протязi 2016 року i звiтного перiоду загальними
зборами Товариства не приймалося рiшення щодо змiн розмiру резервного капiталу. Станом на
31.12.2015 р. сума резервного капiталу склала 5 744 тис. грн., на 31.12.2016 р. 5 744 тис. грн.
Нерозподiлений збиток за результатами дiяльностi пiдприємства станом на 31.12.2015 року
складав 148 644 тис. грн., станом на 31.12.2016 року становить 144 342 тис. грн.
Протягом 2016 р. вiдбулися наступнi змiни в капiталi:

Таблиця № 11
Змiни в капiталi (рахунок 4410)
тис. грн.
№
Показник
(гр.5-гр.4)

Рядок балансу

За даними балансу Рiзниця

2015 р.
2016 р.
1
2
3
4
5
6
Коригування активу балансу
1
Передано в магазин вогнегасники та кронштейни до них, оприбуткованi
документах з датою 2015р. 1101 11 661 11 660 -1,0
2
Перерахованi та не нарахованi штрафи, пенi за 2015р. 1135 2 631 2 565
3
Послуги та виконанi роботи в 2015р., документи отриманi в 2016р. 1155
-952
4
Коригування вiдпусток потерпiлим на ЧАЕС
1190 1 656 1 648 -8
5
Виправлення помилки зi списання спецхарчування у 2015 роцi 1104 57
6
Всього коригування по активу
-1 025
Коригування пасиву балансу
7
Не вiдшкодована з бюджету зарплата учасникам АТО в 2015р. 1520 3 212
Продовження Таблицi №11
1
8
9
10
11
12
13
14

в 2016 р. по
-66
1 048 96
59

2

3 191 -21

2
3
4
5
6
Коригування кредиторської заборгованостi згiдно актiв звiрок з контрагентами за 2015р.
1615 3 944 3 943 -1
Коригування iнших зобов'язань за минулi перiоди згiдно актiв звiрок з контрагентами.
1690 28 548 28 539 -9
Всього корегування по пасиву
-31
Корегування (виправлення помилок) (ст.6-ст.10) -994
Коригування первiсної вартостi ОЗ державного призначення та ОЗ з вартiстю <2500 грн.
1011 114 384
114 222
-162
Коригування амортизацiї 1012 (88 863)
(88 846)
17
Корегування (iншi змiни) (ст.12+ст.13) -145

Склад позикових коштiв Товариства наведено в Таблицi № 12.
Таблиця № 12
Позиковi кошти
тис. грн.
№
Показник
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2016 р.
1
2
3
4
1
Довгостроковi позиковi кошти
120 628
120 628
2
- банкiвськi позиковi кошти 120 628
120 628
3
- небанкiвськi позиковi кошти
4
Поточнi позиковi кошти
5
- банкiвськi позиковi кошти 6
- небанкiвськi позиковi кошти
7
Всього позиковi кошти
120 628
120 628

Позиковi кошти Товариством отриманi в наступних валютах (Таблиця № 13).
Таблиця № 13
Валюта позикових коштiв
тис. грн.
№
Показник
На 31.12.2015 р.
1
2
3
4
1
Українська гривня 120 628

На 31.12.2016 р.
120 628

Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню
Товариство має зобов'язання за державним пенсiйним планом iз визначеними виплатами, що
iменуються як "пiльговi пенсiї", та являє собою план виплат на основi спiввiдношень середнього
заробiтку працiвника i середньої заробiтної плати в Українi за всi перiоди (мiсяцi) придбання
ним страхового та спецiального (пiльгового) стажу на пiдприємствах - учасниках плану.
Товариство зобов'язане компенсувати державному Пенсiйному фонду(ПФУ) суми пенсiйних
виплат, що здiйснюються державою працiвникам пiдприємства, якi працювали протягом
певного перiоду у шкiдливих умовах визначених нормативно- правовими актами України
("Список №1" та "Список №2"), i тому мають право на вихiд на пенсiю i на вiдповiдне пенсiйне
забезпечення до досягнення пенсiйного вiку.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi
та iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть деномiнована в наступних валютах:
Таблиця № 14
Кредиторська заборгованiсть по валютах (код рядка балансу 1615 + ряд.1690)
тис. грн.
№
Показник
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2016 р.
1
2
3
4
1
Українськi гривнi 32 410 55 018
2
Долари США в гривневому еквiвалентi 3
Євро в гривневому еквiвалентi
4
Росiйськi рублi в гривневому еквiвалентi 72
72
5
Iншi валюти в гривневому еквiвалентi
6
Всього 32 482 55 090
Станом на 31.12.2015 р., 31.12.2016 р. справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi з
основної дiяльностi i iншої фiнансової кредиторської заборгованостi Товариства рiвна її
балансовiй вартостi.
В рядку 1690 балансу Товариства "Iншi поточнi зобов'язання" вiдображенi зобов'язання, якi не
пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей кредиторської заборгованостi (Таблиця № 15).

Таблиця № 15
Розшифрування рядка 1690 балансу "Iншi поточнi зобов'язання"
тис. грн.
№
Показник
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2016 р.
1
2
3
4
1
Розрахунки за нарахованими вiдсотками 26 626 48 944,5
2
Розрахунки з iншими кредиторами 1 913 2 478,5
3
Разом 28 539 51 423
Доходи вiд реалiзацiї та iншi операцiйнi доходи
Iнформацiя про доходи вiд реалiзацiї продукцiї та iншi операцiйнi доходи наведена в Таблицi №
16.
Таблиця № 16
Iнформацiя про доходи вiд реалiзацiї та iншi операцiйнi доходи
тис. грн.
№
Показник
2015 рiк
2016 рiк
1
2
3
4
1
Реалiзацiя готової продукцiї
24 542 59 783
2
Iнша реалiзацiя
746
1 680
3
Всього реалiзацiя на внутрiшньому ринку 25 288 61 463
4
Реалiзацiя готової продукцiї на експорт 70 159 114 387
5
Iнша реалiзацiя
0
0
6
Всього реалiзацiя на експорт
70 159 114 387
7
Всього доходiв вiд реалiзацiї продукцiї 95 447 175 850
8
Дохiд вiд купiвлi-продажу iноземної валюти
716
214
9
Дохiд вiд реалiзацiї матерiалiв
3 201 4 998
10
Оренда активiв
88
50
11
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 2 735 4 464
12
Одержанi штрафи, пенi
16
13
Iншi доходи 32
9
14
Всього iншi операцiйнi доходи
6 788 9 735
15
Всього доходи вiд операцiйної дiяльностi 102 235
185 585
Витрати за видами
Склад основних витрат Товариства наведено в Таблицi № 17.
Таблиця № 17
Склад основних витрат
тис. грн.
№
Показник
2015 рiк
2016 рiк
1
2
3
4
1
Сировина
34 074 70 630

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
786

Газ, Електроенергiя i паливо
8 098 14 315
Оплата послуг з переробки сировини
247
719
Амортизацiя основних засобiв
8 412 6 292
Заробiтна плата працiвникiв, включаючи податки на заробiтну плату 30 916 36 539
Транспортнi витрати 2 741 4 332
Iншi матерiали
Придбання iнших послуг 6 135 4 763
Податки, мито, екологiчний податок
5 814 8 183
Ремонт i техобслуговування
238
362
Страхування фiнансових ризикiв i майна 3 284 7 651
Всього операцiйних витрат, пов'язаних з виробництвом та збутом продукцiї 99 959 153

Наведенi витрати включенi в наступнi категорiї витрат Таблиця № 18.
Таблиця № 18
Категорiї витрат
тис. грн.
№
Показник
2015 рiк
2016 рiк
1
2
3
1
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
62 788 112 160
2
Адмiнiстративнi витрати 20 890 23 179
3
Витрати на збут
6 710 10 842
4
Iншi операцiйнi витрати
9 571 7 605
5
Всього операцiйних витрат 99 959 153 786
Сировина складається переважно з металопрокату, полiмерних матерiалiв. Витратнi матерiали
представленi переважно запасними частинами для ремонтiв, допомiжними матерiалами,
iнструментом, спецодягом.
Iншi доходи та витрати
Склад iнших доходiв та iнших витрат наведено в Таблицi № 19.
Таблиця № 19
Iншi доходи та витрати
тис. грн.
№
Показник
2015 рiк
2016 рiк
1
2
3
4
1
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 14
13
2
Дохiд вiд реалiзацiї путiвок на б/в Сокирно
88
90
3
Оприбутковано ТМЦ за результатами iнвентаризацiї 4
Передача металобрухту з цехiв на склад 44
5
Дохiд вiд не операцiйної курсової рiзницi 15 532 6
Iншi доходи 29
50
7
Всього iнших доходiв
15 707 1 260
8
Витрати вiд не операцiйної курсової рiзницi
28 479 -

1 107

9
10
11
12

Списання основних засобiв 33
5
Iншi витрати 7
6
Всього iнших витрат 28 519 11
Всього iнших доходiв/(витрат), чиста сума

(12 812)

1 249

Прибуток/(збитки) вiд продажу оборотних активiв, в основному, включає чистий результат вiд
операцiй з продажу металобрухту i металопрокату
Склад фiнансових витрат наведено в Таблицi № 20.
Таблиця № 20
Фiнансовi витрати
тис. грн.
№
Показник
2015 р.
2016 р.
1
2
3
4
1
Вiдсотковi витрати по банкiвських та iнших позикових коштах 20 513 28 746
2
Вiдсотковi витрати за зобов'язанням по пенсiйному забезпеченню, витратам при
звiльненнi, судовим позовам
3
Збитки вiд курсової рiзницi по банкiвських та iнших позикових засобах
4
Всього фiнансових витрат 20 513 28 746
Податок на прибуток
Ставки оподаткування, якi застосовувалися Товариством протягом звiтного року становили
18%. Враховуючи збитки минулих перiодiв у пiдприємства не виник об'єкт оподаткування з
податку на прибуток пiдприємства.
Операцiї з пов'язаними сторонами
Протягом 2016 року Товариство не здiйснювало операцiй iз пов'язаними сторонами.
Iнформацiя за сегментами
Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв у 2015 роцi представлена в
розрiзi збуту продукцiї Товариства в Українi та на експорт за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015
року в Таблицi № 21.
Таблиця № 21
Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв
тис. грн.
№
Показники за 2015 рiк
Сегмент 1
Україна
Сегмент 2
Зарубiжжя Нерозподiленi суми Разом
1
2
3
4
5
6
1
Дохiд вiд реалiзацiї 28 634 66 813 2
Iншi операцiйнi доходи
-

95 447
6 788 6 788

3
4
5
6
7
8

Iншi доходи 15 707 15 707
Всього зовнiшнi доходи
28 634 66 813 22 495 117 942
Собiвартiсть готової продукцiї та реалiзованих послуг (18 836)
(62 788)
Валовий прибуток сегментiв
9 798 22 861 22 495 55 154
Витрати на збут
(2 013) (4 697)
(6 710)
Нерозподiленi витрати
(79 493)
(79 493)

(43 952)

-

Продовження Таблицi № 21
1
9
10
11
12
13

2
3
4
5
6
Прибуток до оподаткування
7 785 18 164 (56 998)
(31 049)
Податок на прибуток
1058 1058
Чистий прибуток (сукупний дохiд) 7 785 18 164 (55940)
(29991)
Сегментнi активи 17 748 6 138 79 838 103 724
Сегментнi зобов'язання
9 844 57 108 156 096
223 048

Операцiйний сегмент визначається на пiдставi внутрiшнiх звiтiв, якi аналiзуються керiвництвом
Товариства. На пiдставi цих звiтiв, операцiйним сегментом визначено господарський сегмент "Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв".
Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збиткiв, їх
оцiнка проводиться вiдповiдно до оцiнки операцiйного прибутку або збиткiв в фiнансовiй
звiтностi. Фiнансовi доходи та витрати Товариства, а також податки на прибуток розглядаються
з погляду всього Товариства i не розподiляються на операцiйнi сегменти.
Капiтальнi витрати складаються з приросту по статтях основних засобiв, нематерiальних активiв
i iнвестицiйної нерухомостi - суми приросту не поточних активiв, за винятком фiнансових
iнструментiв та вiдстрочених податкових активiв.
Бiльш детальна iнформацiя за сегментами у 2016 роцi наведена в таблицi № 22.
Таблиця № 22
Господарськi сегменти
тис. грн.
№
Показник за 2016 рiк Виробництво
(електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв)
Нерозподiленi статтi Всього
1
2
3
4
5
1
Реалiзацiя зовнiшнiм покупцям
65 073 49 315 114 387
2
Реалiзацiя iншим звiтним сегментам
18 955 42 508 61 463
3
Iншi операцiйнi доходи
9 735 9 735
4
Фiнансовi доходи 5
Iншi доходи 1 260 1 260
6
Дохiд з податку на прибуток
Продовження Таблицi № 22
1
2
3
4
5
7
Всього доходiв
84 028 102 818
186 845
8
Собiвартiсть реалiзацiї
50 472 61 688 112 160
9
Адмiнiстративнi витрати 10 430 12 749 23 179
10
Витрати на збут
4 879 5 963 10 842
11
Iншi операцiйнi витрати
3 422 4 183 7 605
12
Iншi витрати 5
6
11

13
14
15
16
17
18
19
20

Фiнансовi витрати 12 936 15 810 28 746
Податок на прибуток
Всього витрат
82 144 100 399
182 543
Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства 1 883 2 419 4 302
Активи пiдприємства
117 240
117 240
Зобов'язання пiдприємства 232 861
232 861
Капiтальнi iнвестицiї
Амортизацiя необоротних активiв 6 292 6 292

Iнформацiю про доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв з рiзних країн наведено в Таблицi № 23.
Таблиця № 23
Географiчнi збутовi сегменти
тис. грн.
№
Країна 2015 рiк
2016 рiк
1
2
3
4
1
Україна
47 783 72 458
2
Монголiя
4 637 13 431
3
Латвiя 17 914 70 894
4
Литва 1 580 2 156
5
Бiлорусь
26 379 21 145
6
Росiя 19 649 6 761
7
Всього доходiв
117 942

186 845

Умовнi i iншi зобов'язання i операцiйнi ризики
Податкове законодавство.
Податкове i митне законодавство в Українi, пiсля прийняття Податкового кодексу зазнає
постiйних змiн i доповнень (iнодi значних), тому може тлумачитися по-рiзному податковими
органами i керiвництвом Товариства. Внаслiдок чого iснує значна невизначенiсть, щодо
забезпечення або тлумачення нового законодавства та нечiткi або вiдсутнi правила його
виконання. Тому iснує можливiсть того, що операцiї i дiяльнiсть, до яких у минулому в
податкових органiв не було зауважень, будуть оскарженi. В результатi, податковi органи можуть
нарахувати iстотнi додатковi суми податкiв, штрафiв i пенi. Податковi органи мають право
перевiряти податковi перiоди протягом трьох календарних рокiв пiсля їх завершення. При
певних обставинах перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалий перiод.
Судовi процеси. В ходi нормального ведення бiзнесу Товариство час вiд часу одержує претензiї,
є позивачем та вiдповiдачем в декiлькох судових справах щодо господарської дiяльностi
Товариства. Вирiшення цих справ не матиме значного впливу на фiнансовий стан Товариства.
Управлiння фiнансовими ризиками.
Загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства)- це ризик неможливостi продовження
дiяльностi Товариства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану пiдприємства,
якостi його активiв, структурi капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок
перевищення витрат над доходами.
Чинники фiнансових ризикiв. Функцiя управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється щодо
фiнансових ризикiв, а також операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик складається з
ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки i iнший цiновий
ризик), кредитного ризику i ризику лiквiдностi. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками визначити лiмiти ризику i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися.

Управлiння операцiйними i юридичними ризиками повинне забезпечити належне
функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, направленої на зведення операцiйних i
юридичних ризикiв до мiнiмуму.
Кредитний ризик.
Кредитний ризик - це ризик того, що Товариство зазнає фiнансовi збитки, оскiльки деякi
контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському
договору. Товариство пiддається кредитному ризику, пов'язаному з її операцiйною дiяльнiстю
(перш за все, вiдносно непогашеної дебiторської заборгованостi та виданих авансiв) i
фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях, валютнi
операцiї i iншi фiнансовi iнструменти.
Товариство структурує рiвнi кредитного ризику, якому воно пiддається, шляхом встановлення
лiмiтiв суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою контрагентiв.
Лiмiти рiвня кредитного ризику затверджуються керiвництвом. Цi ризики регулярно
контролюються i переглядаються щорiчно або частiше.
Аналiз i монiторинг кредитних ризикiв здiйснюється окремо по кожному конкретному клiєнту.
Кредитнi оцiнки проводяться вiдносно всiх клiєнтiв, якi хочуть отримати кредит понад
встановлений лiмiт.
Керiвництво Товариства аналiзує термiни виникнення дебiторської заборгованостi по основнiй
дiяльностi i контролює простроченi суми. У зв'язку з цим керiвництво вважає за необхiдне
розкривати в цiй фiнансовiй iнформацiї iнформацiю про термiни i iншу iнформацiю про
кредитний ризик. Товариство не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою.
Концентрацiя кредитного ризику. У Товариства iснує концентрацiя кредитного ризику. Далi
представлена iнформацiя про загальну сукупну суму заборгованостi найбiльших клiєнтiв i її
частцi в загальнiй сумi фiнансової дебiторської заборгованостi (Таблиця № 24):
Таблиця № 24
Загальна сукупна сума заборгованостi найбiльших клiєнтiв
тис. грн.
№
Показник
31.12.2015 р. 31.12.2016 р.
1
2
3
4
1
Сукупна сума дебiторської заборгованостi 10 найбiльших контрагентiв
723
2
Їх частка в загальнiй сумi дебiторської заборгованостi 80,3% 90,5%

19 945 39

Ринковий ризик.
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв по
фiнансовому iнструменту коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають
чотири типи ризику: валютний ризик, ризик змiни вiдсоткової ставки, ризик змiни цiн на товари
i iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на цiннi папери. Фiнансовi iнструменти яким
притаманний ринковий ризик включають дебiторську заборгованiсть, кредити i позики,
депозити, iнвестицiї та iншi фiнансовi iнструменти. Метою управлiння ринковим ризиком є
управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах з
одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях.
Валютний ризик.
Товариство працює з мiжнародними покупцями i постачальниками i тому пiддається валютному
ризику, пов'язаному з рiзними валютами, в яких здiйснюються операцiї. Аналiз чутливостi до
ризику розглядає тiльки залишки по монетарних статтях, виражених в iноземнiй валютi, i
коректує перерахунок цих залишкiв на звiтну дату. Валютний ризик виникає у тому випадку,

коли майбутнi комерцiйнi операцiї або визнанi активи i зобов'язання деномiнованi у валютi,
вiдмiннiй вiд гривнi. В представленiй нижче таблицi показана концентрацiя ризику змiни
обмiнних курсiв iноземних валют за станом на кiнець та початок звiтного перiоду у Таблицi №
25:
Таблиця № 25
Концентрацiя ризику змiни обмiнних курсiв
тис. грн.
№
Валюта
На 31.12.2015 р.
На 31.12.2016 р.
Монетарнi активи Монетарнi зобов'язання
Монетарнi зобов'язання
Разом вплив
1
2
3
4
5
6
7
8
Залишки на рахунках
2
Євро в гривневому еквiвалентi
3
Росiйськi рублi в гривневому еквiвалентi 1
Заборгованiсть
4
Долар США в гривневому еквiвалентi
2180 5
Євро в гривневому еквiвалентi
868
868
6
Росiйськi рублi в гривневому еквiвалентi 3059 7
Всього 6108 6108 11386 11386

Разом вплив Монетарнi

287
1,0

2655

287
-

2180
3059

1713
6731

-

активи

2655
1713
6731

Ризик змiни вiдсоткової ставки.
Доходи i грошовi потоки Товариства вiд операцiйної дiяльностi, в основному, не залежать вiд
змiн ринкових вiдсоткових ставок. Ризик змiни вiдсоткової ставки, до якого схильне
Товариство, пов'язаний з позиковими засобами. На 1 сiчня 2016 року i 31 грудня 2016 року
банкiвськi кредити були залученi Товариством по фiксованiй вiдсотковiй ставцi. При цьому
всiма кредитними договорами передбаченi положення, що дозволяють кредитору мiняти
вiдсотковi ставки протягом термiну вiдповiдного кредиту за наявностi iстотних змiн на
фiнансових ринках, виконання Товариством своїх зобов'язань по кредитному договору. Позиковi
засоби, виданi пiд фiксовану вiдсоткову ставку, пiддають Товариство ризику справедливої
вартостi вiдсоткової ставки.
Цiновий ризик.
Товариство не пiддається цiновому ризику стосовно цiнних паперiв, оскiльки у Товариства
вiдсутнi значнi iнвестицiї в цiннi папери або фiнансовi iнструменти, якi пiддавали б її ризику
змiни товарних цiн.
Ризик лiквiдностi.
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство зiткнеться з труднощами при виконаннi
фiнансових зобов'язань, внаслiдок повної або часткової втрати активiв через неможливiсть
купiвлi або продажу активiв у потрiбнiй кiлькостi за достатньо короткий перiод часу в силу
погiршення ринкової кон'юнктури.
Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових
коштiв i наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань при настаннi
термiну їх погашення. Управлiння поточною лiквiднiстю Товариства здiйснюється шляхом
контролю над дебiторською i кредиторською заборгованiстю, коштами, витраченими на
iнвестування, i використання короткострокового фiнансування.
Управлiння капiталом
Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Товариства як

безперервно дiючого об'єкта, для того щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим
зацiкавленим сторонам.
Українським законодавством встановленi наступнi вимоги до капiталу акцiонерних товариств:
- акцiонерний капiтал на дату реєстрацiї Товариства повинен становити не менше 1250
мiнiмальних заробiтних плат;
- якщо вартiсть чистих активiв Товариства за станом на кiнець другого або кожного наступного
фiнансового року менше його акцiонерного капiталу, Товариство зобов'язано зменшити свiй
акцiонерний капiтал i внести вiдповiднi змiни в її Статут; якщо вартiсть чистих активiв стає
менше мiнiмального розмiру акцiонерного капiталу, Товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату
випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариство має намiр застосувати цi стандарти з дати
їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти".
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi
iнструменти", яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" та всi
попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку
фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS)
9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї
дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. За винятком облiку хеджування
стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є
обов'язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно,
з деякими обмеженими винятками.
Товариство планує почати застосування нового стандарту з дати вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями".
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять
етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS)
15 виручка визнається в сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує
отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi.
Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ для визнання виручки.
Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне
застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати; при
цьому допускається застосування до цiєї дати. Товариство планує використовувати варiант
повного застосування нового стандарту з дати вступу в силу.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж
iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством".
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку
втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або
спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток,
якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з
визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або
спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi
виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються
тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованого
пiдприємства або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок
в силу на невизначений термiн, однак органiзацiя, яка застосовує данi поправки достроково,
повинна застосовувати їх перспективно.
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї".

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 "Звiт про рух грошових коштiв" є частиною iнiцiативи Ради по
МСФО в сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, що
дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених
фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не
обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати
порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Данi поправки вступають в силу для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати.
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 "Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих
збиткiв".
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, чи обмежує податкове
законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити вiдрахування
при вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як
органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, при
яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що
перевищує їх балансову вартiсть.
Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при первинному
застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного
перiоду може бути визнана в складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi
iншого компонента власного капiталу, вiдповiдно) без рознесення змiни мiж нерозподiленим
прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi
застосовують дане звiльнення, повиннi розкрити цей факт.
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або
пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки
до бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт. Очiкується, що данi поправки не
зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй".
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основi акцiй", в яких
розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на
основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на основi
акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела;
облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає
класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як
операцiя з розрахунками пайовими iнструментами.
При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi
перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо
всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до
цiєї дати.
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда".
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 "Оренда",
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКР
(SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимули" i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутностi
операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи
визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi
вiдбивали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно
порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає
два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю
(наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (Оренди з термiном не
бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних
платежiв (Зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим
активом протягом термiну оренди (Актив у формi права користування). Орендарi будуть

зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по
амортизацiї активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї
(наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни
iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв
орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в як коригування активу в
формi права користування. Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16
практично не змiнюється в порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17.
Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи
класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i
фiнансову.
Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу
iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17.
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або
пiсля цiєї дати.
Подiї пiсля звiтної дати
Факти господарської дiяльностi, якi вплинули чи можуть вплинути на фiнансовий стан, рух
грошових коштiв чи результати дiяльностi пiдприємства, й мали мiсце в перiод мiж звiтною
датою i датою затвердження фiнансової звiтностi за звiтний рiк:
- згiдно з пiдписаними договорами №12 вiд 31.01.2017р про внесення змiн до договору про
вiдкриття кредитної лiнiї №75-В/13/35ЮО-КЛ вiд 29.04.2013 та договiр №13 вiд 31.01.2017 про
внесення змiн до договору №76-В/13/35ЮО-КЛ вiд 29.04.2013 з банкiвською установою, що
надало позику Товариству зобов'язують погасити тiло кредиту та сплатити заборгованi вiдсотки
у груднi 2017 року.
Попередньо провести фiнансову оцiнку впливу даної подiї не можливо.
Випуск фiнансової звiтностi
Датою складання керiвництвом Товариства фiнансової звiтностi за 2016 рiк є 09.02.2017 року.
Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України пiдлягає затвердженню
Загальними зборами ПАТ "НВП "СЕМЗ".
Голова правлiння ПАТ "НВП "СЕМЗ"

______________________

М.Ф. Семенов

Головний бухгалтер ПАТ "НВП "СЕМЗ" ______________________ О.В. Мошкiн

