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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова Правлiння

Семенов Максим Федорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО "СМIЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 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, 04733-2-99-13
6. Адреса електронної пошти: semz@semz.info
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2019, Протокол засiдання наглядової
ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.semz.info
(адреса сторінки)

(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 про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
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 емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. 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 осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв
№ з/п Дата прийняття рiшення
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину (тис. грн) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
(тис. грн)
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках)
1
16.01.2018
23159.7
117240
19.75
Змiст iнформацiї:
16.01.2018 року Наглядовою радою ПАТ "НВП "СЕМЗ" прийнято рiшення про надання згоди
на вчинення значного правочину (протокол вiд 16.01.2018 року), предметом якого є
виготовлення ПАТ "НВП "СЕМЗ" та поставка запасних частин до електричних машин
НБ-412к (далi - Товар).
Ринкова вартiсть Товару, що є предметом вказаного правочину складатиме 660 338,64 Євро
(шiстсот шiстдесят тисяч триста тридцять вiсiм Євро 64 євроцента), що по курсу
Нацiонального банку України на дату прийняття рiшення Наглядовою радою складає 23 159
740,82 грн (двадцять три мiльйони сто п'ятдесят дев'ять тисяч сiмсот сорок грн.82 коп.)

Вартiсть активiв ПАТ "НВП "СЕМЗ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
становить 117 240 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi Товару, що є предметом вказаного правочину, до вартостi
активiв ПАТ "НВП "СЕМЗ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
19,75% (дев'ятнадцять цiлих сiмдесят п'ять сотих вiдсотка).
Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi
законодавством, Статутом Товариства не визначено.
2
16.01.2018
24952.2
117240
21.28
Змiст iнформацiї:
16.01.2018 року Наглядовою радою ПАТ "НВП "СЕМЗ" прийнято рiшення про надання згоди
на вчинення значного правочину (протокол вiд 16.01.2018 року), предметом якого є
виготовлення ПАТ "НВП "СЕМЗ" та поставка запасних частин до електричних машин
НБ-418к6 (далi - Товар).
Ринкова вартiсть Товару, що є предметом вказаного правочину складатиме 711 446,58 Євро
(сiмсот одинадцять тисяч чотириста сорок шiсть Євро 58 євроцентiв), що по курсу
Нацiонального банку України на дату прийняття рiшення Наглядовою радою складає 24 952
225,12 грн (двадцять чотири мiльйони дев'ятсот п'ятдесят двi тисячi двiстi двадцять п'ять
грн.12 коп.)
Вартiсть активiв ПАТ "НВП "СЕМЗ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
становить 117 240 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi Товару, що є предметом вказаного правочину, до вартостi
активiв ПАТ "НВП "СЕМЗ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
21,28% (двадцять одна цiлих двадцять вiсiм сотих вiдсотка).
Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi
законодавством, Статутом Товариства не визначено.
Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента (не проводилась, не
здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась):
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi
3. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря
5. Iнформацiя про рейтингове агентство
6. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
емiтента
10. Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або
учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)
- iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам
емiтента в разi їх звiльнення
3) iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)
13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй
14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав
за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй
15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй
17. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть
публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до
бiржового реєстру
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента

5) iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв
6) iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду
18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва)
19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй)
такого емiтента
20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1
вiдсотка розмiру статутного капiталу
21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв
22. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права
голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi
23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами
26. Iнформацiя вчинення значних правочинiв
27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
28. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента
34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом
36. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй
37. 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
38. 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
39. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв
40. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв
41. Основнi вiдомостi про ФОН
42. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
43. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
44. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН
45. Правила ФОН

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
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)
704
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. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "СБЕРБАНК"
2) МФО банку
320627
3) Поточний рахунок
26005013016872
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "СБЕРБАНК" м. Київ, регiональне вiддiлення ПАТ "СБЕРБАНК " в м. Черкаси
5) МФО банку
320627
6) Поточний рахунок
26005013016872

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
296/3851/16-ц

Найменування
суду
Житомирський
апеляцiйний суд

Стан розгляду
справи
стягнуто
матерiальної
шкоди 9566, 00
грн. та судових
витрат 4095,00
грн.

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

АТ "НВП "СЕМЗ"

Фiзична особа

ПАТ "Страхова
група "ТАС"

стягнення матерiальної шкоди
9566, 00 грн. та судових витрат
4095,00 грн

АТ "НВП "СЕМЗ"

-

про стягнення заборгованостi
по заробiтнiй платi

Залишено позов
без розгляду

Фiзична особа

-

стягнення матерiальної шкоди
286 820,00 грн.

В процесi
розгляду

Товариства з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Представництво
НВП "Смiлянський
електромеханiчний
завод", м. Москва,
Росiйська Федерацiя

-

стягнення 16 499 471,00 рос.
рублiв, що еквiвалентно 7 741
551 грн. 79 коп.

Рiшення про
стягнення 15
899 471, 00
рос. рублiв (що
в гривневому
еквiвалентi
становить 6
742 170 грн. 68
коп.) боргу та
111 896 грн. 39
коп. витрат на
сплату судового
збору.

Примітки:
Рiшення на виконаннi у Корольовському ВДВС м. Житомира
2
703/2045/17-2/
Смiлянський
Фiзична особа
703/1221/17
мiськрайонний суд
Черкаської областi
Примітки:
Позов залишений без розгляду
3
295/16850/18
Богунський
АТ "НВП "СЕМЗ"
районний суд м.
Житомира
Примітки:
В процесi розгляду
4
925/1655/17
Господарський суд
АТ "НВП "СЕМЗ"
Черкаської областi

Примітки:
Борг сплачено Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Представництво НВП "Смiлянський електромеханiчний завод", м. Москва, Росiйська Федерацiя в
добровiльному порядку
5
925/566/18
Господарський суд
Публiчне
АТ "НВП "СЕМЗ"
стягнення 81 450,76 грн.
рiшення про
Черкаської областi
акцiонерне
стягнення 80
товариство
150,74 грн.

"Українська
залiзниця" в особi
регiональної фiлiї
"Приднiпровська
залiзниця"
Примітки:
Борг сплачено в добровiльнму порядку АТ "НВП "СЕМЗ"
6
2а/2370/5552/2
Черкаський
АТ "НВП "СЕМЗ"
011
окружний
адмiнiстративний
суд
Примітки:
Позов задоволено в частинi позовних вимог
7
904/3276/18
Господарський суд
Днiпропетровської
областi

АТ "НВП "СЕМЗ"

Примітки:
Сторонами укладено та затверджено судом мирову угоду
8
904/4154/18
Господарський суд
АТ "НВП "СЕМЗ"
Днiпропетровської
областi

Примітки:
Рiшення знаходиться на виконаннi в Центральному ВДВС м. Днiпра
9
904/3172/18
Господарський суд
АТ "НВП "СЕМЗ"
Днiпропетровської
областi

Примітки:

Смiлянська
об'єднана державна
податкова iнспекцiя
ГУ ДФС у
Черкаськiй областi

-

визнання нечинними
податкових повiдомлень-рiшень

Позов
задоволено
частково

Приватне
акцiонерне
товариство
"ДНIПРОПЕТРОВС
ЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМО
НТНИЙ ЗАВОД"

-

про стягнення грошових коштiв
в розмiрi 1 052 622,25 грн.

Затверджено
мирову угоду

Приватне
акцiонерне
товариство
"ДНIПРОПЕТРОВС
ЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМО
НТНИЙ ЗАВОД"

-

про стягнення основного боргу
252 000 грн., пенi 14 940 грн. 49
коп., 3% рiчних 1284 грн. 17
коп., судовий збiр в сумi 4 023
грн. 37 коп.

стягнуто
основний борг
252 000 грн.,
пеню 14 940
грн. 49 коп., 3%
рiчних 1284
грн. 17 коп.,
судовий збiр в
сумi 4 023 грн.
37 коп.

Приватне
акцiонерне
товариство
"ДНIПРОПЕТРОВС
ЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМО
НТНИЙ ЗАВОД"

-

про стягнення суми основного
боргу у розмiрi
2038800грн.00коп., пенi у
розмiрi 50317грн.58коп., 3%
рiчних у розмiрi 8879грн.58коп.

затверджено
мирову угоду

Сторонами укладено та затверджено судом мирову угоду
10
904/4152/18
Господарський суд
АТ "НВП "СЕМЗ"
Днiпропетровської
областi

Примітки:
Борг стягунуто в повному об'ємi
11
904/3173/18
Господарський суд
Днiпропетровської
областi

АТ "НВП "СЕМЗ"

Примітки:
Сторонами укладено та затверджено судом мирову угоду
12
904/3457/18
Господарський суд
АТ "НВП "СЕМЗ"
Днiпропетровської
областi

Примітки:
Сторонами укладено та затверджено судом мирову угоду
13
910/17068/17
Господарським
АТ "НВП "СЕМЗ"
судом мiста Києва
Примітки:
В задоволеннi позову вiдмовлено

Приватне
акцiонерне
товариство
"ДНIПРОПЕТРОВС
ЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМО
НТНИЙ ЗАВОД"

-

про стягнення основного боргу
631200,00 грн., пенi - 37422,38
грн., 3% рiчних - 3216,53 грн.,
всього 671838,91 грн.

стягнуто
основного
боргу 631200,00
грн., пенi 37422,38 грн.,
3% рiчних 3216,53 грн.,
всього
671838,91 грн.

Приватне
акцiонерне
товариство
"ДНIПРОПЕТРОВС
ЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМО
НТНИЙ ЗАВОД"

-

про стягнення 1 896 000,00 грн.
заборгованостi за виконанi
роботи, 34 344,66 грн. пенi та 6
057,83 грн. 3% рiчних

затверджено
мирову угоду

Приватне
акцiонерне
товариство
"ДНIПРОПЕТРОВС
ЬКИЙ
ТЕПЛОВОЗОРЕМО
НТНИЙ ЗАВОД"

-

про стягнення 3534206,18 грн.

затверджено
мирову угоду

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Станкоiнвест"

-

про стягнення 649 900,00 грн

в задоволеннi
позову
вiдмовлено

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
00151712505,
06.02.2018

Орган, який
наклав штрафну
санкцію
ГУ ДФС у
Черкаськiй областi
м. Черкаси

Примітки:
Штраф сплачено в повному об'ємi
2
0011981405,
ГУ ДФС у
09.10.2018
Черкаськiй областi
м. Черкаси
Примітки:
Штраф сплачено в повному об'ємi
3
0088091304,
ГУ ДФС у
17.11.2018
Черкаськiй областi
м. Черкаси
Примітки:
Зараховано за рахунок переплати
4
0088051304,
ГУ ДФС у
17.07.2018
Черкаськiй областi
м. Черкаси
Примітки:
Штраф сплачено в повному об'ємi
5
23-05-82/0093-106,
Управлiння
13.04.2018
держпрацi у
Черкаськiй областi

Вид стягнення

Інформація про
виконання

Штраф за
порушення строку
сплати рентної
плати за спец
використання води

Платiжне доручення
№649 вiд 05.02.2018р.

Штраф з податку
на нерухоме майно

Квит. № 1187046754
вiд 16.11.2018 р.

Штраф по єдиному
внеску на
загальнообов'язкове
соцiальне
страхування

Зараховано за рахунок
переплати

Штраф з податку
на доходи фiзичних
осiб

Квит. № 1187049070

Штраф за
порушення при
обчисленнi
середньої заробiтної
плати

Платiжне доручення
№ 1978 вiд 19.04.2018
р.

Примітки:
Штраф сплачено в повному об'ємi

XI. Опис бізнесу
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
виробництва, директор з безпеки, директор з продажу та маркетингу, головний бухгалтер. В
складi пiдприємства є вiддiли: вiддiл головного технолога, ремонтно- механiчна служба, збуту,
юридичний, матерiально-технiчного постачання, вiддiл планування виробництва та iншi. Цехи:
тягових двигунiв, головних генераторiв, механiчний, ковальсько-ливарний цех, секцiйний,
енергосилова дiльниця, транспортний, ремонтно-будiвельна дiльниця, ремонтно-механiчна
дiльниця.
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 2018 року складає 704 особи, середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв 4 особи. Фонд оплати працi всього 46878,2
тис.грн.. Фонд оплати порiвняно з минулим звiтним роком збiльшився на 13,9 %. 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)
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ). 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: - 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. - Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною
вартiстю за вирахуванням сум накопиченої амортизацiї; - Товарно-матерiальнi запаси показанi
за вартiстю придбання. Вартiсть придбання товарно-матерiальних запасiв визначається на основi
ФIФО. - Фiнансовi iнвестицiї облiковуються за вартiстю придбання; - Товариство класифiкує
свої фiнансовi активи як дебiторську заборгованiсть. Керiвництво Товариства визначає
категорiю фiнансових активiв при їх первинному визнаннi. Дебiторська заборгованiсть виникає
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; - 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; - Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли
активи погашенi або права на грошовi кошти вiд активiв закiнчилися або коли Товариство
передало всi основнi ризики i вигоди володiння активом. 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 2017 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.
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.
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.
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 2018 роцi на суму 642936,9 тис.грн., виконано на суму
331858,9 тис. грн. Договори та контракти з ТОВ "АНВО" ТОВ "Представництво "НВП "СЕМЗ",
ПрАТ "ДТРЗ", ЗАО "ВЛРД" та залiзницями 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.
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

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв
Наглядова рада

Правлiння

Структура

Персональний склад

Акцiонери емiтента - фiзичнi i
юридичнi особи, якi є власниками акцiй
Товариства
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради (представник
акцiонера)
Член Наглядової ради (представник
акцiонера)

Акцiонери емiтента - фiзичнi i
юридичнi особи, якi є власниками акцiй
Товариства
Вєнєц Владислав Олександрович
Терещенко Олена Миколаївна
Педченко Лiна Олександрiвна
Матвiєнко Iрина Володимирiвна
Мiнчукова Марина Станiславiвна

Голова Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння

Семенов Максим Федорович
Полiщук Сергiй Степанович
Попроцький Олег Миколайович

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) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1981
5) Освіта
Освiта - вища.
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Червоногранiтний кар'єр ", -, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.02.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
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.
Загальний стаж роботи 15 рокiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Емiтент не володiє iнформацiєю в роздiлi попередня посада, iдентифiкацiйний номер юридичної
особи.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полiщук Сергiй Степанович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1964
5) Освіта
Освiта вища
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
УВС України в Черкаськiй областi, -, заступник начальника
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
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
начальника УВС України в Черкаськiй областi, директор з безпеки ПАТ "НВП "СЕМЗ".
У разi якщо посадовi особи емiтента обiймають посади на будь-яких iнших пiдприємствах,
необхiдно зазначити:: емiтент даною iнформацiєю не володiє.
Загальний стаж роботи- 31 рiк.
Емiтент не володiє iнформацiєю в роздiлi попередня посада, iдентифiкацiйний номер юридичної
особи.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попроцький Олег Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Освiта вища
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "НВП "СЕМЗ", 30147563, директор технiчний.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис
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.
Загальний стаж роботи - 19 рокiв.
1) Посада
Член Наглядової ради (представником акцiонера "юридичної особи" ТОВ "Вєлєс
Менеджмент")
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матвiєнко Iрина Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1969
5) Освіта
Вища. Богуславське педагогiчне училище
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ОВ "Вєлєс Менеджмент", -, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Вєлєс
Менеджмент", директор.
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.
Загальний стаж роботи - 28 рокiв.
Емiтент не володiє iнформацiєю в роздiлi попередня посада, iдентифiкацiйний номер юридичної
особи.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вєнєц Владислав Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Освiта вища

6) Стаж роботи (років)
26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Iнвестицiйна група "Велес Капiтал" м. Москва, -, директор з корпоративного
фiнансування.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
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.
Загальний стаж роботи 26 рокiв.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор з корпоративного
фiнансування ТОВ "IГ ВЄЛЄС КАПIТАЛ", директор з корпоративного фiнансування ТОВ
"НОВА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА", член Наглядової ради ПАТ "НВП "СЕМЗ".
Емiтент не володiє iнформацiєю в роздiлi попередня посада, iдентифiкацiйний номер юридичної
особи.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мошкiн Олександр Вiкторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1988
5) Освіта
Освiта вища
6) Стаж роботи (років)
12
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "НВП "СЕМЗ", 30147563, Заступник головного бухгалтера.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.11.2016, обрано безстроково
9) Опис
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.
Загальний стаж роботи - 12 рiк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Член Наглядовоi Ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Терещенко Олена Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1977
5) Освіта
Освiта вища
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
фiзична особа - пiдприємець, -, фiзична особа - пiдприємець
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiзична особа пiдприємець.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, адмiнiстративнi
штрафи не накладалися.
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.
Загальний стаж роботи - 21 рiк.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Педченко Лiна Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Росвест", 33847396, Директор ТОВ "Росвест"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Росвест", директор.
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.
Загальний стаж роботи - 22 роки.
1) Посада
Член Наглядової ради (представником акцiонера "юридичної особи" Компанiї
SANTIVER TRADING LIMITED)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiнчукова Марина Станiславiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
фiзична особа - пiдприємець, -, фiзична особа - пiдприємець
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiзична особа пiдприємець.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Мiнчукова
М.С. є представником акцiонера "юридичної особи" Компанiї SANTIVER TRADING LIMITED
(САНТIВЕР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД) (реєстрацiйний номер НЕ 153158 мiсцезнаходження:
п.с.2430, Евагора Паллiкарiдi, 5А, Егкомi, Нiкосiя, Кiпр, частка "юридичної особи" в статутному
капiталi товариства 24,2117%).
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.
Загальний стаж роботи 24 роки.
Емiтент не володiє iнформацiєю в роздiлi попередня посада, iдентифiкацiйний номер юридичної
особи.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Член Наглядової
ради (представник
акцiонера)
Голова Наглядової
ради
Головний
бухгалтер
Член Наглядової
Ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради (представник
акцiонера)

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Семенов Максим
Федорович
Полiщук Сергiй
Степанович
Попроцький Олег
Миколайович
Матвiєнко Iрина
Володимирiвна

Ідентифікаційний код
юридичної особи
3

Вєнєц Владислав
Олександрович
Мошкiн
Олександр
Вiкторович
Терещенко Олена
Миколаївна
Педченко Лiна
Олександрiвна
Мiнчукова
Марина
Станiславiвна
Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0,000652

20

0

0

0

0

0

5

0,0002

5

0

10

0,0003

10

0

0

0

0

0

35

0,001152

35

0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Вiрогiдними перспективами розвитку Товариства є розширення номенклатури електричних
машин, що виготовляються та ремонтуються, модернiзацiя тягового електродвигуна ЕД-118-А
та двигуна НВА-55.
Крiм цього, заплановано подальше розширення номенклатури електричних машин, якi
виготовляються емiтентом як для залiзничного тягового рухомого складу, так i для технiки
промислового призначення (порти, пiдприємства великої металургiї i вугiльної промисловостi).
2. Інформація про розвиток емітента
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.
Шевченка.
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.
Шевченка".
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 "Науково - 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 "НВП "СЕМЗ" - СТК-730У1 для
укомплектування двох українських електровозiв ДЕ-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 ПАТ "НВП
"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 ПАТ "НВП "СЭМЗ" разом з пiдприємством "НТЦ ПРИВОД-Н" (м. Новочеркаськ,
Росiя) успiшно освоює виготовлення двох дослiдних зразкiв тягових реактивних iндукторних
електричних машин ТРИД-125, ТРИГ-680.
Усi в цьому ж роцi ПАТ "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 АТ " НВП "Смiлянський електромеханiчний завод" є одним з найбiльших
пiдприємств в областi виготовлення, ремонту i модернiзацiї електричних машин рухливого
складу залiзничного транспорту, автотранспорту великої вантажопiдйомностi, мiського
пасажирського електротранспорту, портового устаткування, вантажопiдйомних механiзмiв
промислового призначення.
АТ "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 нових типiв електродвигунiв.

На даному етапi пiдприємством узятий курс на розширення номенклатури електричних машин,
що виготовляються та ремонтуються, модернiзацiю тягового електродвигуна ЕД-118-А та
двигуна НВА-55.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
У звiтному перiодi Емiтент не укладав деривативiв, не вчиняв правочинiв з похiдними цiнними
паперами.
Разом з тим, АТ "НВП "СЕМЗ" як промислове пiдприємство зазнає впливу фiнансових,
ринкових та iнших ризикiв.
а) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками
Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу
(спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та
оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Передумовою оптимiзацiї структури капiталу є
розрахунок ефекту фiнансового левериджу. Оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань
досягається на пiдставi: диверсифiкацiї кредиторiв; максимiзацiї рiвня показника дюрацiї
(середньозваженого строку непогашеної заборгованостi); мiнiмiзацiї платежiв за користування
позичковим капiталом.
В процесi фiнансової дiяльностi ризик-менеджмент здiйснюється у вiдповiдностi з полiтикою
управлiння фiнансовими ризиками - системою цiлей i завдань управлiння ризиками, а також
сукупнiстю методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками
знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв.
Система управлiння ризиками емiтента включає наступнi блоки завдань:
iдентифiкацiю - процес встановлення перелiку основних видiв фiнансових ризикiв, що
притаманнi дiяльностi емiтента.
оцiнку ризикiв - вiдображення наслiдкiв впливу ризикiв та ймовiрностi їх настання в
кiлькiсному виразi;
нейтралiзацiю ризикiв - вжиття вiдповiдних заходiв щодо зменшення ймовiрностi
настання ризикiв i зменшення наслiдкiв їх впливу.
Iдентифiкацiя фiнансових ризикiв є необхiдною передумовою оцiнки їх рiвня в процесi
ризик-менеджменту.
На першiй стадiї iдентифiкацiї в розрiзi кожного напрямку господарської дiяльностi
(операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової) i основних господарських операцiй визначаються
притаманнi їм види фiнансових ризикiв i на цiй пiдставi складається перелiк можливих
несистематичних ризикiв емiтента.
На другiй стадiї визначається перелiк систематичних ризикiв, пов'язаних з господарською
дiяльнiстю емiтента в цiлому.
На третiй стадiї формується загальний портфель фiнансових ризикiв пов'язаних з дiяльнiстю
емiтента (включає можливi систематичнi i несистематичнi фiнансовi ризики).
Пiд час оцiнки ризикiв базовими величинами, що розраховуються, є величина збиткiв, яких
може зазнати емiтент та ймовiрнiсть настання цих збиткiв. Результати оцiнки ризикiв є основою
для вибору вiдповiдних заходiв їх нейтралiзацiї.
Основною метою, яку ставить перед собою емiтент, є отримання прибутку при оптимальному
спiввiдношеннi витрат та ступеня ризику, а у довгостроковiй перспективi - стiйке та ефективне
функцiонування пiдприємства та забезпечення високого потенцiалу розвитку та зростання у
майбутньому.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Емiтент працює в умовах динамiчних змiн кон'юнктури на основних сегментах фiнансового
ринку: грошовому, кредитному, валютному та фондовому. На фiнансовi результати дiяльностi
Емiтента в цiлому впливають такi чинники, як рiвень облiкової ставки НБУ, цiна грошей на
ринку кредитiв та депозитiв, змiни iндексу фондового ринку України, валютний курс та рiвень
iнфляцiї. Крiм згаданих чинникiв ризику, на результати дiяльностi Емiтента впливають також
нестабiльнiсть загальноекономiчної ситуацiї в Українi, недосконалiсть податкового
законодавства, iнших норм, що регулюють господарську дiяльнiсть. До факторiв ризику, якi
властивi та можуть впливати на дiяльнiсть Емiтента вiдносяться наступнi: кредитний,
лiквiдностi, ринковий, процентний, валютний, операцiйний. Зазначенi ризики є керованими,
контролюються спрямованою на це системою управлiння ризиками.
Стратегiя управлiння ризиками полягає у виявленнi потенцiйних суттєвих ризикiв дiяльностi
Товариства, спрямованої на досягнення довгострокових цiлей, встановлених загальною
стратегiєю розвитку Товариства, визначеннi максимально негативних наслiдкiв у разi їх появи, а
також у розробцi та впровадженнi у Товариствi iнструментiв запобiгання та обмеження ризикiв,
та мiнiмiзацiї ефекту вiд їх впливу. Органiзацiйна структура управлiння ризиками формується
враховуючи вимогу щодо вiдсутностi конфлiкту органiв, пiдроздiлiв та вiдповiдальних
працiвникiв при прийняттi та управлiннi ризиками.
З точки зору структурної органiзацiї, Товариство приймає комбiновану модель управлiння
ризиками, за якої управлiння вiдбувається на трьох рiвнях: 1. операцiйний (прийняття ризикiв);
2. середнiй (управлiння ризиками); 3. загальний (оцiнка та контроль за ефективнiстю
функцiонування системи управлiння ризиками). З урахуванням мiжнародної практики,
Товариство визначає наступнi суттєвi внутрiшнi ризики: кредитний ризик; ризик лiквiдностi;
валютний ризик; процентний ризик; ринковий (цiновий); операцiйний ризик; стратегiчний
ризик; юридичний ризик; комплаєнс -ризики.
Товариство вiдносить до фiнансових ризикiв наступнi: кредитний, ризик лiквiдностi, валютний,
процентний та ринковий (цiновий). Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є
визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння
операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування
внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. Кредитний ризик є
ризиком понесення збитку внаслiдок невиконання позичальником або контрагентом своїх
зобов'язань за фiнансовою угодою. Кредитний ризик виникає, головним чином, у результатi
користування Товариством з кредитними коштами та внаслiдок iнших угод з контрагентами, якi
призводять до виникнення фiнансових активiв. Загальнi засади, принципи та пiдходи до
управлiння кредитним ризиком визначаються системою внутрiшнiх документiв Товариства:
Статуту, положень та iнструкцiй. Управлiнський персонал Товариства здiйснює аналiз
заборгованостi по договiрним зобов'язанням Товариства та вiдслiдковує простроченi
зобов'язання.
Процедури подальшого контролю включають контакти з боржниками, здiйснення юридичних
дiй та стягнення заборгованостi.
Ризик лiквiдностi визначається як ризик, що виникає, коли строки погашення активiв та
зобов'язань не збiгаються. Метою управлiння ризиком лiквiдностi є забезпечення достатнiх
коштiв для повного та своєчасного виконання усiх зобов'язань Товариства перед контрагентами,
та кредиторами.
Метою управлiння ринковим ризиком є досягнення запланованого рiвня прибутковостi
Товариства за прийнятного для акцiонера рiвня ризику, тобто мiнiмiзацiї втрат вiд неочiкуваних
коливань валютних курсiв та процентних ставок. Керiвництво встановлює лiмiти щодо рiвня
прийнятного валютного ризику в розрiзi валют i в цiлому та контролює їх дотримання на
щоденнiй основi у режимi реального часу. Враховуючи, що основна частка валюти балансу
Товариства деномiнована у нацiональнiй валютi, Товариство придiляє особливу увагу оцiнцi та

контролю за рiвнем власної вразливостi валютному ризику. Товариство наражається на ризик,
пов'язаний з впливом змiни процентних ставок на грошовi потоки, переважно через активи та
зобов'язання з процентною ставкою, яка встановлюється в залежностi вiд змiни ринкових
процентних ставок.
Iдентифiкацiя джерел процентного ризику здiйснюється шляхом аналiзу iснуючої структури
процентних активiв та пасивiв, чутливих до змiни вiдсоткових ставок, тобто, змiн ринкової
вартостi iнструментiв та портфелiв в результат загальної змiни кривої доходностi на певне число
базисних пунктiв. Оцiнки включають процентний ризик за всiма позицiями Товариства за
iнструментами з фiксованою та плаваючою процентною ставкою.
Крiм фiнансових ризикiв значний вплив на дiяльнiсть товариства справляють функцiональнi
ризики, якi виникають внаслiдок неможливостi здiйснення своєчасного та повного контролю за
фiнансово-господарським процесом. До функцiональних ризикiв належать: операцiйний ризик.
Основне завдання, яке стоїть перед Товариством в процесi управлiння операцiйним ризиком - це
створення системи ефективного контролю за операцiйними ризиками, головна мета якої є
запобiгання реалiзацiї даного виду ризику або максимально можливе зниження загрози
потенцiйних збиткiв (прямих та/ або непрямих), пов'язаних з органiзацiєю внутрiшнiх процесiв,
забоями в системах, людськими чинниками, та з зовнiшнiми факторами.
Стратегiчний ризик. Полiтика управлiння стратегiчним ризиком полягає у визначеннi
стратегiчних цiлей Товариства та впровадження їх в практичну дiяльнiсть, а також постiйне
удосконалення практики розробки, модифiкацiї та реалiзацiї стратегiчних планiв Товариства.
Юридичний ризик. Полiтика управлiння юридичним ризиком полягає у запровадженнi єдиних
стандартiв та порядку ведення договiрної i претензiйно - позовної роботи, побудови прозорих
взаємовiдносин з правоохоронними та контролюючими органами, а також детального вивчення
вимог законiв, нормативно-правових актiв, угод, систематичного вiдслiдковувався змiн та
доповнень до законодавчої бази.
Ризик репутацiї. Полiтика управлiння ризиком репутацiї спрямовується на створення та
пiдтримання позитивного iмiджу Товариства як на рiвнi фiнансових ринкiв, контрагентiв, так i
на рiвнi органiв державного регулювання, розроблення та чiтке дотримання правил
внутрiшнього порядку роботи.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Процес управлiння ризиками в Товариствi iнтегрований в щоденну дiяльнiсть, має безперервний
i комплексний характер. Виконавчий орган здiйснює тактичне управлiння внутрiшнiй контроль
та управлiння ризиками в рамках поточної фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
наглядова рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння.
При здiйсненнi внутрiшнього контролю та з метою управлiння ризиками використовуються рiзнi
методи, якi серед iншого включають в себе такi елементи, як:
1)
бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний
запис);
2)
бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3)
аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних
розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй,
iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i спостереження);
4)
впроваджену в Товариствi систему управлiння пiдприємством IT-Enterprise, яка
забезпечує автоматизацiю та контроль бiзнес-процесiв на пiдприємствi (у т.ч. складський,
бухгалтерський та податковий облiки, облiк виконання робiт тощо), обмiн iнформацiєю мiж
структурними пiдроздiлами, забезпечує аналiтичним даними керiвництво Товариства.
Вказанi вище методи, а також iншi поточнi заходи, у сукупностi становлять єдину систему i
використовуються в цiлях контролю та управлiння ризиками.

Метою управлiння ризиками є. прогнозування настання ризикової подiї i вжиття заходiв до
зниження ступеня ризику та/або мiнiмiзацiя його впливу на дiяльнiсть Товариства та результати.
Важливим напрямком управлiння ризиками є прогнозування та мiнiмiзацiя впливу на дiяльнiсть
Товариства зовнiшнiх ризикiв, на якi Товариство не може впливати, але якi можуть впливати
на результати його дiяльностi, у тому числi фiнансово-економiчних ризикiв (iнфляцiйнi
чинники, ринковий ризики, кредитний ризик, валютний тощо).
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають
грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються
наступним фiнансовим ризикам:
ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.
Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;
ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини
недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв, тож за певних несприятливих обставин, може бути
змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою
погашення зобов'язань;
кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових
зобов'язань контрагентами (дебiторами).
Ринковий ризик
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi
умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, оскiльки
активно провадить зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть та надає послуги, виконує роботи, вартiсть
яких визначається в iноземнiй валютi.
Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися
внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для
окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Пiдприємство
пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки має кредитнi зобов'язання.
Ризик втрати лiквiдностi. Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi
та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Пiдприємство
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Кредитний ризик. Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того,
що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої
зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Кредитний ризик стосується
дебiторської заборгованостi.
Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати й iншi зовнiшнi
ризики, як то:
нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
непередбаченi дiї державних органiв;
нестабiльнiсть економiчної полiтики;
непередбаченi дiї конкурентiв.
Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено.
Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на аналiтичнi дослiдження,
висновки та рекомендацiї вiдповiдних фахiвцiв, власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi
ресурси.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати

власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства"
питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до
виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв
акцiонерного товариства "Науково-виробниче пiдприємство "Смiлянський електромеханiчний
завод" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на
власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося
рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Товариство не є членом будь-якого
об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не
наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння,
застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що
застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та
Статутом, який розмiщений за посиланням https://www.semz.info. Будь-яка iнша практика
корпоративного управлiння не застосовується.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться,
оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

18.04.2018
Дата проведення
97,36
Кворум зборів
Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв:
1. Обрання лiчильної
Опис
комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв
акцiонерiв та голосування.
4. Звiт Правлiння Товариства за 2017 рiк. Ухвалення рiшення за
результатами розгляду звiту Правлiння Товариства за 2017 рiк.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Ухвалення рiшення за
результатами розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.
6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
7. Про затвердження порядку розподiлу прибутку за 2017 рiк.

8. Про схвалення правочинiв, якi Товариство вчинило на пiдставi рiшення
загальних зборiв акцiонерiв вiд 20 квiтня 2017 року.
9. Про змiну найменування Товариства.
10. Про. внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства з метою
приведення його у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi
товариства". Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, надання
повноважень на її пiдписання та вчинення державної реєстрацiї.
11. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства:
про Загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду Товариства, про
Правлiння Товариства. Затвердження нових редакцiй вказаних положень.
12. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладенi з
членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої
пiдписувати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством у ходi фiнансово-господарської дiяльностi
протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення та надання
повноважень на їх укладання.
ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лiчильної комiсiї
Загальних зборiв акцiонерiв.
Голосування проводиться бюлетенем № 1
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №1:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 081
98,74%
"ПРОТИ"
34 000 1,26%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi --кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними --ВСЬОГО:
2 701 081
100%
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1. Обрати Лiчильну комiсiю в складi - Голова комiсiї - Мороз Марiя Якiвна,
члени
комiсiї Кочегура Альона Едуардiвна, Литвин Вiкторiя
Олександрiвна.
2. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї з моменту закриття
загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та секретаря
Загальних зборiв акцiонерiв.
Голосування проводиться бюлетенем №2
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №2:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 081
98,74%

"ПРОТИ"
34 000 1,26%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi --кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними --ВСЬОГО:
2 701 081
100%
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати Сiдько Олександру Станiславiвну
Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, Савченко Тетяну Миколаївну
-Секретарем рiчних Загальних зборiв.
ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшення з питань
порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв та голосування
Голосування проводиться бюлетенем №3
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №3:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 081
98,74%
"ПРОТИ"
34 000 1,26%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi --кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними --ВСЬОГО:
2 701 081
100%
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1. Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення - до 15
хвилин;
2. Фото-, вiдеозйомка та аудiозапис на Загальних зборах не допускаються.
3. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з
використанням бюлетенiв, якi було засвiдчено на кожнiй сторiнцi пiд час
реєстрацiї акцiонерiв для участi у вiдповiдних загальних зборах пiдписом
члена реєстрацiйної комiсiї, який видав бюлетенi вiдповiдному акцiонеру
(його представнику) при його реєстрацiї.
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Правлiння Товариства
за 2017 рiк. Ухвалення рiшення за результатами розгляду звiту Правлiння
Товариства за 2017 рiк
Голосування проводиться бюлетенем № 4
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №4:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 081
98,74%
"ПРОТИ"
34 000 1,26%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi --кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними --ВСЬОГО:
2 701 081
100%
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1. Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2017 рiк.
2. Визнати роботу Правлiння Товариства у 2017 роцi задовiльною.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Наглядової ради
Товариства за 2017 рiк. Ухвалення рiшення за результатами розгляду звiту
Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.
Голосування проводиться бюлетенем № 5
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №5:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 081
98,74%
"ПРОТИ"
34 000 1,26%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi --кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними --ВСЬОГО:
2 701 081
100%
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рiк задовiльною.
ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження рiчного
звiту Товариства за 2017 рiк
Голосування проводиться бюлетенем № 6
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №6:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 081
98,74%
"ПРОТИ"
34 000 1,26%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi --кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними --ВСЬОГО:
2 701 081
100%
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову
звiтнiсть) Товариства за 2017 рiк..
СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження порядку
розподiлу прибутку за 2017 рiк
Голосування проводиться бюлетенем № 7
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №7:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 081
98,74%
"ПРОТИ"
34 000 1,26%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi --кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними --ВСЬОГО:
2 701 081
100%

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами дiяльностi ПАТ
"НВП "СЕМЗ" у 2017 роцi в сумi 3 837 тис. грн. (три мiльйони вiсiмсот
тридцять сiм тисяч гривень, 00 копiйок) на покриття збиткiв минулих
перiодiв.
2. За пiдсумками дiяльностi Товариства у 2017 роцi дивiденди не
нараховувати i не сплачувати.
ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення правочинiв,
якi Товариство вчинило на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв
вiд 20 квiтня 2017 року.
Голосування проводиться бюлетенем № 8
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №8:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 081
98,74%
"ПРОТИ"
34 000 1,26%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi --кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними --ВСЬОГО:
2 701 081
100%
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Схвалити правочини, що були укладенi
Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" на пiдставi рiшення загальних зборiв
акцiонерiв вiд 20.04.2017 р. та рiшення Наглядової ради Товариства вiд 25
грудня 2017 року, а саме:
1.
Договiр про внесення змiн до Договору про вiдкриття кредитної
лiнiї №75-В/13/35/ЮО/КЛ вiд 29.04.2013 року (надалi - Кредитний договiр
1) в частинi:
1.1.
Встановлення нового строку погашення Кредитного договору 1 - по
31.01.2019р. (включно);
1.2.
Встановлення нового розмiру процентної ставки - в розмiрi не
бiльше 17,5% (Сiмнадцять цiлих п'ять десятих процентiв) рiчних;
1.3.
Встановлення щомiсячного графiку погашення основного боргу за
Кредитним договором 1 в розмiрi 390 000,00 грн. кожного 28-го числа.
Залишок боргу погашається в кiнцi строку погашення Кредитного
договору 1.
1.4.
Встановлення 100% сплати термiнових процентiв вiд нарахованих
процентiв за перiод.
Сплату нарахованих, але не сплачених процентiв на дату пiдписання
Договору про внесення змiн та доповнень до Кредитного договору 1,
здiйснювати згiдно графiка:
до 28.03.2018 - 150 000,00 грн.;
до 29.04.2018 - 150 000,00 грн.
до 29.05.2018 - 150 000,00 грн.
до 29.06.2018 - 150 000,00 грн.
до 29.07.2018 - 150 000,00 грн.
до 29.08.2018 - 150 000,00 грн.
до 29.09.2018 - 150 000,00 грн.
до 29.10.2018 - 150 000,00 грн.

до 29.11.2018 - 150 000,00 грн.
до 29.12.2018 - 119 589,21 грн.
залишок - в кiнцi строку.
1.5.
Встановлення нового строку сплати Банку суми комiсiй
нарахованих, але не сплачених станом на 14.07.2017р. по Кредитному
договору 1 - сiчень 2019р.;
1.6.
Сплати Банку комiсiї за управлiння коштами кредитної
заборгованостi в частинi внесення змiн в Кредитнi договори 1, 2 в розмiрi
25 000,00 грн. протягом 3-х робочих днiв пiсля пiдписання змiн;
1.7.
встановлення зобов'язання Товариства в строк до 01.10.2018 року в
забезпечення виконання кредитних зобов'язань за Кредитними договорами
1, 2, по передачi в iпотеку Банку примiщення медсанчастини, придбаного у
Фондi державного майна на пiдставi договору купiвлi-продажу державного
майна вiд 23.11.2017 року, нотарiальний реєстрацiйний №12141 за умови
отримання до вказаного строку згоди ФДМ на надання в iпотеку Банку
примiщення медсанчастини. Заставну вартiсть примiщення медсанчастини
в iпотечному договорi встановити в розмiрi 323 215,00 грн.
1.8.
передачi в заставу Банку в якостi забезпечення виконання
зобов'язань Товариства за Кредитними договорами 1, 2 обладнання їдальнi,
загальною заставною вартiстю 37 861,00 грн.,
2.
Договiр про внесення змiн до Договору про вiдкриття кредитної
лiнiї №76-В/13/35/ЮО/КЛ вiд 29.04.2013 року (надалi - Кредитний договiр
2) в частинi:
2.1.
Встановлення нового строку погашення Кредитного договору 2 - по
31.01.2019р. включно;
2.2.
Встановлення нового розмiру процентної ставки -не бiльше 17,5%
(Сiмнадцять цiлих п'ять десятих процентiв) рiчних; .
2.3.
Встановлення щомiсячного графiку погашення основного боргу по
Кредитному договору 2 в розмiрi 260 000,00 грн. кожного 28-го числа.
Залишок боргу погашається в кiнцi строку погашення Кредитного
договору 2.
2.4.
Встановлення 100% сплати термiнових процентiв вiд нарахованих
процентiв за перiод.
Сплата нарахованих, але не сплачених процентiв на дату пiдписання
реструктуризацiї по Кредитному договору 2, здiйснювати за наступник
графiком:
до 28.03.2018 - 100 000,00 грн.;
до 29.04.2018 - 100 000,00 грн.
до 29.05.2018 - 100 000,00 грн.
до 29.06.2018 - 100 000,00 грн.
до 29.07.2018 - 100 000,00 грн.
до 29.08.2018 - 100 000,00 грн.
до 29.09.2018 - 100 000,00 грн.
до 29.10.2018 - 100 000,00 грн.
до 29.11.2018 - 100 000,00 грн.
до 29.12.2018 - 79 726,14 грн.
залишок - в кiнцi строку.
2.5.
Встановлення нового строку сплати Банку суми комiсiй
нарахованих, але не сплачених станом на 14.07.2017р. по Кредитному
договору 2 - сiчень 2019 року.
3.
Договiр про внесення змiн в Iпотечний договiр вiд 29.04.2013 року;

4.
Договiр про внесення змiн в Iпотечний договiр №2 вiд 13.03.2015
року;
5.
Договiр про внесення змiн в Iпотечний договiр №3 вiд 30.05.2016
року;
6.
Договiр про внесення змiн в Iпотечний договiр №4 вiд 14.07.2017
року
7.
Договiр про внесення змiн у Договiр застави №1 вiд 29.04.2013 року
8.
Договiр про внесення змiн у Договiр застави №2 вiд 29.04.2013
року;
9.
Договiр про внесення змiн у Договiр застави №3 вiд 29.04.2013 року
10.
Договiр про внесення змiн у Договiр застави №4 вiд 29.04.2013 року
11.
Договiр про внесення змiн у Договiр застави №5 вiд 22.11.2013 року
12.
Договiр про внесення змiн у Договiр застави №6 вiд 30.05.2016 року
13.
Договiр про внесення змiн у Договiр застави №7 вiд 31.01.2017 року
14.
Договiр про внесення змiн у Договiр застави №8 вiд 14.07.2017 року
15.
Договiр застави №9, за яким в забезпечення виконання зобов язань
Товариства за Кредитними договорами 1, 2 в заставу Банку передано
обладнання їдальнi, загальною заставною вартiстю 37 861,00 грн.
ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про змiну найменування
Товариства
Голосування проводиться бюлетенем № 9
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №9:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 081
98,74%
"ПРОТИ"
34 000 1,26%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi --кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними --ВСЬОГО:
2 701 081
100%
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
З метою приведення найменування Товариства вiдповiдно до Закону
України "Про акцiонернi товариства" змiнити найменування Товариства:
1)
українською мовою:
повне найменування: з Публiчного акцiонерного товариства
"Науково-виробниче пiдприємство "Смiлянський електромеханiчний
завод" на Акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство
"Смiлянський електромеханiчний завод"
скорочене найменування: з ПАТ "НВП "СЕМЗ" на АТ "НВП
"СЕМЗ";
2)
росiйською мовою:
повне найменування: с Публичного акционерного общества
"Научно-производственное
предприятие
"Смелянский
электромеханический
завод"
на
Акционерное
общество
"Научно-производственное
предприятие
"Смелянский
электромеханический завод";
скорочене найменування: с ПАО "НПП "СЭМЗ" на АО "НПП "СЭМЗ".
ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змiн та
доповнень до Статуту Товариства з метою приведення його у вiдповiднiсть

до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Затвердження нової
редакцiї Статуту Товариства, надання повноважень на її пiдписання та
вчинення державної реєстрацiї
Голосування проводиться бюлетенем № 10
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №10:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 081
98,74%
"ПРОТИ"
34 000 1,26%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi --кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними --ВСЬОГО:
2 701 081
100%
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1. З метою приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог
Закону України "Про акцiонернi товариства" внести змiни та доповнення
до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства вiд iменi акцiонерiв
Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту та здiйснити дiї, необхiднi
для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
Надати право Головi Правлiння видати довiренiсть для здiйснення
державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змiн та
доповнень до внутрiшнiх положень Товариства: про Загальнi збори
акцiонерiв, про Наглядову раду Товариства, про Правлiння Товариства.
Затвердження нових редакцiй вказаних положень.
Голосування проводиться бюлетенем № 11
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №11:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 081
98,74%
"ПРОТИ"
34 000 1,26%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi --кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними --ВСЬОГО:
2 701 081
100%
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1. Внести змiни та доповнення до Положення про Загальнi збори
акцiонерiв Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Затвердити нову редакцiю Положення про Загальнi збори акцiонерiв
Товариства
2. Внести змiни та доповнення до Положення про Наглядову раду
Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити нову
редакцiю Положення про Наглядову раду Товариства.

3. Внести змiни та доповнення до Положення про Правлiння Товариства
шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю
Положення про Правлiння Товариства.
ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення
повноважень членiв Наглядової ради Товариства
Голосування проводиться бюлетенем № 12
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №12:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 081
98,74%
"ПРОТИ"
34 000 1,26%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi --кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними --ВСЬОГО:
2 701 081
100%
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Припинити повноваження членiв Наглядової
ради: Вєнєц Владислава Олександровича; Терещенко Олени Миколаївни;
Педченко Лiни Олександрiвни; Матвiєнко Iрини Володимирiвни
представника акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ВЄЛЄС МЕНЕДЖМЕНТ", iдентифiкацiйний код 35467475; Мiнчукової
Марини Станiславiвни представника акцiонера SANTIVER TRADING
LIMITED (САНТIВЕР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД), реєстрацiйний номер НЕ
153158
ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членiв
Наглядової ради Товариства
Голосування проводиться бюлетенем № 13
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №13 (кумулятивне
голосування):
Проект рiшення щодо питання порядку денного:
Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки
№ з/п ПIБ / Найменування Кiлькiсть
голосiв,
отриманих
кожним
кандидатом у члени органу акцiонерного товариства
1.
Мiнчукова Марина Станiславiвна
Особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата: SANTIVER
TRADING LIMITED / САНТIВЕР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД 2 667 081
2.
Матвiєнко Iрина Володимирiвна
Особа (особи), що внесла пропозицiю щодо даного кандидата: Товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вєлєс Менеджмент". 2 837 081
3.
Вєнєц Владислав Олександрович 2 667 081
4.
Терещенко Олена Миколаївна
2 667 081
5.
Педченко Лiна Олександрiвна
2 667 081
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi -кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними -ВСЬОГО:
13 505 405
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Обрати Наглядову раду у складi :
1.
Мiнчукова Марина Станiславiвна, представник акцiонера
SANTIVER TRADING LIMITED / САНТIВЕР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД

2.
Матвiєнко Iрина Володимирiвна, представник акцiонера Товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вєлєс Менеджмент".
3.
Вєнєц Владислав Олександрович
4.
Терещенко Олена Миколаївна
5.
Педченко Лiна Олександрiвна
ЧОТИРНАДЦЯТЕ
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
Голосування проводиться бюлетенем № 14
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №14:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 081
98,74%
"ПРОТИ"
34 000 1,26%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi --кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними --ВСЬОГО:
2 701 081
100%
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1. Затвердити цивiльно-правовi договори з Головою та членами Наглядової
ради Товариства.
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства
здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi
3.
Уповноважити
Голову
Правлiння
Товариства
пiдписати
цивiльно-правовi договори з Головою та Членами Наглядової ради
Товариства
П'ЯТНАДЦЯТЕ
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством у ходi фiнансово-господарської дiяльностi протягом не
бiльше як одного року з дати прийняття рiшення та надання повноважень
на їх укладання
Голосування проводиться бюлетенем №15
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №15:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 081
98,74%
"ПРОТИ"
34 000 1,26%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi --кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними --ВСЬОГО:
2 701 081
100%
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
На пiдставi ч.3 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства"
попередньо надати згоду на вчинення Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК"

(далi - "Банк") значних правочинiв (вартiсть яких перевищуватиме 25%
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства), якi вчинятимуться у ходi фiнансово-господарської
дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного
рiшення, а саме:
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.
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), а також щодо внесення змiн до укладених
договорiв, якими забезпечується виконання зобов язань Товариства перед
Банком за кредитними договорами (у тому числi договорiв застави,
iпотеки).:
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.
3.
Надати повноваження Головi Правлiння ПАТ "НВП "СЕМЗ" на
укладання та пiдписання протягом не бiльш як одного року з дати
прийняття даного рiшення всiх значних правочинiв (договорiв), зазначених
(перелiчених) в цьому рiшеннi, за умови одержання попереднього дозволу
Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу.
4.
Уповноважити Голову Правлiння ПАТ "НВП "СЕМЗ" на внесення
змiн та доповнень до зазначених у цьому рiшеннi 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.
позачергові
X
21.08.2018
Дата проведення
97,7652
Кворум зборів
ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лiчильної комiсiї
Опис
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
Голосування проводиться бюлетенем № 1
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №1:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 086
98,34%
"ПРОТИ"
45 100 1,66%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi --кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними --ВСЬОГО:
2 712 186
100%
Вид загальних зборів

чергові

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1. Обрати Лiчильну комiсiю в складi - Голова комiсiї - Мороз Марiя Якiвна,
члени комiсiї Кочегура Альона Едуардiвна, Шумська Свiтлана Петрiвна.
2. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї з моменту закриття
позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та секретаря
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
Голосування проводиться бюлетенем №2
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №2:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 086
98,34%

"ПРОТИ"
45 100 1,66%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi -кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними
-ВСЬОГО:
2 712 186
100%

---

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати Сiдько Олександру Станiславiвну
Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, Козаченко Марину
Олександрiвну - Секретарем позачергових Загальних зборiв.
ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшення з питань
порядку проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та
голосування
Голосування проводиться бюлетенем №3
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №3:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй
"ЗА" 2 667 086
98,34%
"ПРОТИ"
45 100 1,66%
"УТРИМАЛИСЬ" --кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi --кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними --ВСЬОГО:
2 712 186
100%
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1. Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення - до 15
хвилин;
2. Фото-, вiдеозйомка та аудiозапис на позачергових Загальних зборах не
допускаються.
3. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з
використанням бюлетенiв, якi було засвiдчено на кожнiй сторiнцi пiд час
реєстрацiї акцiонерiв для участi у вiдповiдних загальних зборах пiдписом
члена реєстрацiйної комiсiї, який видав бюлетенi вiдповiдному акцiонеру
(його представнику) при його реєстрацiї.
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством
у ходi фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльше як одного
року з дати прийняття рiшення та надання повноважень на їх укладання
Голосування проводиться бюлетенем № 4
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №4:
Голосували Кiлькiсть голосiв
% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв
"ЗА" 2 667 086
98,34%
87,06%
"ПРОТИ"
45 100 1,66% 1,47%
"УТРИМАЛИСЬ" ---кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi ----

кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними ---ВСЬОГО:
2 712 186
100% 88,53%
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1. На пiдставi ч.3 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства"
попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв
(вартiсть яких перевищуватиме 25% вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), якi вчинятимуться у
ходi фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року
з дати прийняття даного рiшення, а саме значнi правочини з виконання
робiт/надання послуг граничною сукупною вартiстю за кожним
правочином не бiльше 93 000 000,00 грн. (дев'яносто три мiльйони гривень
00 копiйок) або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеної за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення
вiдповiдного правочину.
2. Уповноважити Голову Правлiння АТ "НВП "СЕМЗ" самостiйно
визначати умови вказаних у цьому рiшеннi значних правочинiв (договорiв,
контрактiв тощо), а також укладати (пiдписувати) правочини протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення.
3. Уповноважити Голову Правлiння АТ "НВП "СЕМЗ" на внесення змiн та
доповнень до зазначених у цьому рiшеннi правочинiв, а також на
здiйснення всiх iнших дiй, що необхiднi для виконання вказаних
правочинiв.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для 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
(зазначити)
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
X
відсотками акцій
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
(зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні
X
X
X

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Позачерговi збори вiдбулися 21.08.2018 року. Про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Інше
Товариством у ходi фiнансово-господарської дiяльностi протягом не
(зазначити)
бiльше як одного року з дати прийняття рiшення та надання
повноважень на їх укладання
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
простих акцій товариства
Інше (зазначити)
-

Ні
X
X

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: Черговi загальнi збори вiдбулися 18 квiтня 2018 року
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: Позачерговi збори вiдбулися 21.08.2018 року.
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів

Кількість
осіб
3
2

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

немає

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтетiв Наглядової ради не
створено.
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтетiв
Наглядової ради не створено.
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Вєнєц Владислав
Олександрович
Опис:

Педченко Лiна
Олександрiвна
Опис:

Терещенко Олена
Миколаївна
Опис:

Матвiєнко Iрина
Володимирiвна
Опис:

Мiнчукова Марина
Станiславiвна

Посада
Голова Наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Голова Наглядової ради Вєнєц Владислав Олександрович,
обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв
18 квiтня 2018 р.(Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд
18.04.2018 р.) термiном на 3 роки, Головою Наглядової ради
обраний членами Наглядової ради на їхньому засiданнi
18.04.2018 р.
Член Наглядової ради
X
Член Наглядової ради Педченко Лiна Олександрiвна, обрана
членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 18
квiтня 2018 р.(Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд
18.04.2018 р.) термiном на 3 роки.
Член Наглядової ради
X
Член Наглядової ради Терещенко Олена Миколаївна, обрана
членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 18
квiтня 2018 р.(Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд
18.04.2018 р.) термiном на 3 роки.
Член Наглядової ради
X
представник акцiонера
"юридичної особи" ТОВ
"Вєлєс Менеджмент"
Член Наглядової ради Матвiєнко Iрина Володимирiвна представник акцiонера "юридичної особи" ТОВ "Вєлєс
Менеджмент", обрана членом Наглядової ради Загальними
зборами акцiонерiв 18 квiтня 2018 р.(Протокол загальних зборiв
акцiонерiв вiд 18.04.2018 р.) термiном на 3 роки.
Член Наглядової ради
X
представник акцiонера

Опис:

"юридичної особи"
Компанiї САНТIВЕР
ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД
Член Наглядової ради Мiнчукова Марина Станiславiвна представник акцiонера "юридичної особи" Компанiї САНТIВЕР
ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД,
обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв
18 квiтня 2018 р.(Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд
18.04.2018 р.) термiном на 3 роки.

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 (зазначити)
X
немає
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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
немає
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
На протязi 2018 року Наглядовою радою приймались рiшення про проведення рiчних
загальних зборiв акцiонерiв, вибiр аудитора, затвердження рiчного звiту, проведення
позачергових загальних зборiв акцiонерiв.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні
X

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)

X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Виконавчим органом Товариства є Правлiння
Товариства. Правлiння є колегiальним
органом.
Станом на дату складання цього звiту до
складу Правлiння входять:
Голова Правлiння Семенов Максим
Федорович, обраний на посаду 22.02.2018 р.
(Протокол Наглядової ради вiд 21.02.2018 р.)
термiном на 3 роки.
Член Правлiння Попроцький Олег
Миколайович, обраний на посаду 06.04.2018
р. (Протокол Наглядової ради вiд 05.04.2018
р.) термiном на 3 роки.
Член Правлiння Полiщук Сергiй Степанович,
обраний на посаду 03.04.2017 р. (Протокол
Наглядової ради вiд 03.04.2017 р.) термiном
на 3 роки.

Функціональні обов'язки
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi
Товариства (включно з тими, вирiшення яких
було делеговане Правлiнням за рiшенням
iнших органiв Товариства), крiм тих, що
вiднесенi до виключної компетенцiї Загiльних
зборiв i Наглядової ради Товариства).

Опис

Комiтетiв правлiння не створено.
Протягом 2018 року вiдбулосяся понад 50
(п'ятдесят) засiдань Правлiння, на яких
розглядалися питання поточної господарської
дiяльностi Товариства, у тому числi: питання
соцiальної значимостi (про видiлення
матерiальної допомоги працiвникам,
учасникам Великої Вiтчизняної Вiйни та
членам Ради ветеранiв), питання, пов'язанi з
облiковою полiтикою та облiком, укладення
правочинiв з вiдчуження, оренди рухомого
майна в межах, встановлених для
Виконавчого органу законодавством та
Статутом Товариства; визначення особи, що
виконує функцiї Голови Правлiння на час
вiдсутностi останнього.

Примітки
Вiдповiдно до п. 15 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" посадовi особи
органiв акцiонерного товариства ? фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради,
виконавчого органу, ревiзiйної комiсiї, ревiзор акцiонерного товариства, а також голова та члени

iншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.
Вiдповiдно до п.9.3 члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час
проведення Загальних зборiв Товариства на строк три роки у кiлькостi 5 осiб, що вiдповiдає
приписам ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного
голосування. Для кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв акцiонера
помножується на кiлькiсть членiв Наглядової ради, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi
таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами.
На першому засiданнi зi складу членiв Наглядової ради бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв
присутнiх членiв Наглядової ради обирається Голова Наглядової ради та секретар Наглядової
ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради та
секретаря Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання
Загальними зборами.
Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється у порядку та з
пiдстав, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства" та роздiлом 9 Статуту
Товариства, у тому числi:
повноваження члена наглядової ради, за рiшенням загальних зборiв можуть бути
припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу
наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить
менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати
позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.
член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути
замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. У разi замiни члена
наглядової ради - повноваження вiдкликаного члена наглядової ради (представника акцiонера)
припиняються без рiшення загальних зборiв акцiонерiв у разi отримання акцiонерним
товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради;
повноваження члена наглядової ради також припиняються без рiшення загальних зборiв у
разi:
"
за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi;
"
в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я;
"
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради;
"
в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим.
Вiдповiдно до п.10.1. Статуту виконавчим органом Товариства,що здiйснює керiвництво його
поточною дiяльнiстю, є Правлiння Товариства.
Кiлькiсний склад Правлiння становить 3 особи. До складу Правлiння входять: Голова та члени
Правлiння. Члени Правлiння (у тому числi Голова Правлiння) обираються Наглядовою радою
строком на 3 роки в порядку, встановленому Статутом та Положенням про Правлiння АТ "НВП
"СЕМЗ".
Повноваження членiв Правлiння (у тому числi Голови Правлiння) припиняються достроково у
разi:
- подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;
- його смертi, визнання його судом недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно
вiдсутнiм, в разi набрання чинностi чи рiшенням суду вироку суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обовязкiв Виконавчого органу, з дня смертi або
з моменту набрання законної сили рiшенням суду;
- вiдкликанням його за рiшенням Наглядової ради;
-визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Виконавчого органу
незадовiльною;
- настання iнших обставин.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
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
ні
так
так
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого 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
ні
так
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
ні
так
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
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
так
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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Національ
ної комісії Документи
Інформаці
з цінних
надаються
Копії
я
паперів та
для
докумен розміщуєт
Інформація
фондового ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує
ринку про
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
ринок
безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
цінних
ньо в
запит
торінці
зборах
паперів
акціонерно акціонер акціонерн
або через
му
а
ого
особу, яка товаристві
товариства
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників

фондового
ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
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 незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
немає
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотками голосів
Інше
немає
(зазначити)

X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1
2
3

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ВЄЛЄС
МЕНЕДЖМЕНТ"
Компанiя VALENBURG
HOLDINGS LIMITED
Компанiя SANTIVER
TRADING LIMITED

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
35467475

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

21,3186

НЕ294457

41,5266

НЕ153158

24,2117

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
3 063 600

Кількість акцій
з обмеженнями
289 417

Підстава виникнення обмеження
ч. 2. ст. 34, ч. 1. ст. 42-1 Закону
України "Про акцiонернi
товариства", п. 10 роздiлу
Прикiнцевих та перехiдних
положень Закону України "Про
депозитарну систему України"
Вiдповiдно до ч. 2. ст. 34 Закону
України "Про акцiонернi
товариства" обмеження права
акцiонера на участь у загальних

Дата
виникнення
обмеження
12.10.2014

зборах встановлюється законом.
Також ч. 1. ст. 42-1 Закону України
"Про акцiонернi товариства"
встановлено, що обмеження при
визначеннi кворуму загальних
зборiв та прав участi у голосуваннi
на загальних зборах можуть
встановлюватися законом.
Згiдно з пунктом 10 роздiлу
Прикiнцевих та перехiдних
положень Закону України "Про
депозитарну систему України"
власник цiнних паперiв, якi були де
матерiалiзованi, був зобов'язаний
звернутися до обраної емiтентом
депозитарної установи та укласти з
нею договiр про обслуговування
рахунка в цiнних паперах вiд
власного iменi або здiйснити
переказ прав на цiннi папери на свiй
рахунок в цiнних паперах,
вiдкритий в iншiй депозитарнiй
установi. У разi якщо власник
цiнних паперiв протягом одного
року з дня набрання чинностi
Закону України "Про депозитарну
систему України", тобто до
12.10.2014 року, не здiйснив
вищевказанi дiї, цiннi папери такого
власника, якi дають право на участь
в органах емiтента, не враховуються
при визначеннi кворуму та при
голосуваннi.
Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у
загальних зборах акцiонерiв.
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй
АТ "НВП "СЕМЗ" складає 2712186
штук, що становить 97,8% вiд
загальної кiлькостi акцiй
Товариства.
Iнших обмежень прав участi та
голосування акцiонерiв на загальних
зборах У товариствi не iснує.
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Вiдповiдно до п. 15 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" посадовi особи
органiв акцiонерного товариства ? фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради,
виконавчого органу, ревiзiйної комiсiї, ревiзор акцiонерного товариства, а також голова та члени

iншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.
Вiдповiдно до п.9.3 члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час
проведення Загальних зборiв Товариства на строк три роки у кiлькостi 5 осiб, що вiдповiдає
приписам ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного
голосування. Для кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв акцiонера
помножується на кiлькiсть членiв Наглядової ради, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi
таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами.
На першому засiданнi зi складу членiв Наглядової ради бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв
присутнiх членiв Наглядової ради обирається Голова Наглядової ради та секретар Наглядової
ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради та
секретаря Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання
Загальними зборами.
Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється у порядку та з
пiдстав, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства" та роздiлом 9 Статуту
Товариства, у тому числi:
повноваження члена наглядової ради, за рiшенням загальних зборiв можуть бути
припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу
наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить
менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати
позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.
член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути
замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. У разi замiни члена
наглядової ради - повноваження вiдкликаного члена наглядової ради (представника акцiонера)
припиняються без рiшення загальних зборiв акцiонерiв у разi отримання акцiонерним
товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради;
повноваження члена наглядової ради також припиняються без рiшення загальних зборiв у
разi:
"
за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi;
"
в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я;
"
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради;
"
в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим.
Вiдповiдно до п.10.1. Статуту виконавчим органом Товариства,що здiйснює керiвництво його
поточною дiяльнiстю, є Правлiння Товариства.
Кiлькiсний склад Правлiння становить 3 особи. До складу Правлiння входять: Голова та члени
Правлiння. Члени Правлiння (у тому числi Голова Правлiння) обираються Наглядовою радою
строком на 3 роки в порядку, встановленому Статутом та Положенням про Правлiння АТ "НВП
"СЕМЗ".
Повноваження членiв Правлiння (у тому числi Голови Правлiння) припиняються достроково у
разi:
- подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;
- його смертi, визнання його судом недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно
вiдсутнiм, в разi набрання чинностi чи рiшенням суду вироку суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обовязкiв Виконавчого органу, з дня смертi або
з моменту набрання законної сили рiшенням суду;
- вiдкликанням його за рiшенням Наглядової ради;
-визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Виконавчого органу
незадовiльною;
- настання iнших обставин.

9) повноваження посадових осіб емітента
Вiдповiдно до п. 15 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" посадовi особи
органiв акцiонерного товариства - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого
органу, ревiзiйної комiсiї, ревiзор акцiонерного товариства, а також голова та члени iншого
органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.
Згiдно з ч. 1. ст. 73 Закону України "Про акцiонернi товариства" для проведення перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства загальнi збори можуть обирати
ревiзiйну комiсiю (ревiзора). З аналiзу й iнших норм Закону України "Про акцiонернi
товариства" випливає, що створення Ревiзiйної комiсiї не є обов'язковим.
20 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв Товариства ухвалили рiшення не обирати членiв
Ревiзiйної комiсiї.
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв
Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Законом України "Про акцiонернi товариства",
Статутом, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть
Виконавчого органу.
Повноваження Наглядової ради Товариства та її членiв визначенi Законом України "Про
акцiонернi товариства", Статутом Товариства.
При цьому питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не
можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, за винятком випадкiв, встановлених
законодавством.
Члени наглядової ради мають право, у тому числi:
1) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх повноважень, а саме: знайомитися з документами Товариства стосовно
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та цiнних паперiв Товариства, отримувати їх
копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.
3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства у порядку, встановленому
Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства:
4) надавати у письмовiй формi зауваження ( окрему думку тощо) на рiшення Наглядової ради
Товариства.
.
До компетенцiї Голови Наглядової ради серед iншого вiдносяться наступнi повноваження:
1) органiзовувати роботу Наглядової ради Товариства;
2) скликати засiдання наглядової ради та головувати на них, затверджувати порядок денний
засiдань;
4) готувати доповiдь та звiтувати перед Загальними зборами акцiонерiв Товариства про
дiяльнiсть Наглядової ради;
5) пiдтримувати постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами товариства;
6) у разi, якщо Наглядовою радою не прийняте iнше рiшення, укладати вiд iменi Товариства
трудовий контракт (договiр) з Головою Правлiння та з членами Правлiння;
7) вiдкривати Загальнi збори акцiонерiв,якщо Наглядовою радою не прийняте iнше рiшення;
8) iнiцiювати створення, у разi необхiдностi, комiтетiв наглядової ради, служби внутрiшнього
аудиту;
9) iнiцiювати, у разi необхiдностi, обрання корпоративного секретаря Товариства та
затвердження Наглядовою радою Положення про корпоративного секретаря Товариства.
Виконавчий орган Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Виконавчого органу Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з

керiвництвом його поточною дiяльнiстю, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї
Загальних зборiв та Наглядової ради.
Виконавчий орган акцiонерного товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi,
органiзовує виконання їх рiшень
Члени правлiння мають право, у тому числi:
1) отримувати повну достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання
поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на
засiданнi Правлiння Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження (окремi думки тощо) на рiшення Правлiння
Товариства;
6) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
7) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється
Наглядовою радою Товариства.
Голова правлiння серед iншого надiлений повноваженнями:
скликає засiдання Правлiння, визначає їхнiй порядок денний та головує на них;
забезпечує ведення протоколiв, призначає секретаря засiдання Правлiння з метою
ведення протоколу засiдання Правлiння i несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть протоколу;
без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, в тому числi представляє iнтереси Товариства i
вiдносинах з юридичними та фiзичними особами резидентами України, нерезидентами,
органами державної влади та управлiння, в усiх судах, що становлять систему судоустрою
України вiдповiдно до Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв", незалежно вiд
територiальностi, спецiалiзацiї та iнстанцiйностi;
розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння;
розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом,
рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;
вiд iменi Товариства укладає правочини, цивiльнi та господарськi договори (контракти) в
межах його компетенцiї вiдповiдно до законодавства та Статуту;
забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього
трудового розпорядку, вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим
колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього, та органiзовує його
виконання;
наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає
дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх
документiв Товариства;
в межах своєї компетенцiї видає довiреностi, накази i дає розпорядження, вказiвки,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
на засiданнях наглядової ради та Загальних зборах Товариства представляє Правлiння. У
разi вiдсутностi Голови Правлiння право представляти Правлiння надається одному iз членiв
Правлiння;
здiйснює iншi повноваження, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства,
згiдно iз законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Компанiя пiдготувала Звiт про управлiння за 2018 рiк (надалi - "Звiт про управлiння") 28 лютого
2019 року. Звiт про корпоративне управлiння за 2018 рiк (надалi - "Звiт про корпоративне
управлiння"), який не входить до складу Звiту про управлiння та входить до складу рiчної
iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк наданий аудиторам до дати надання цього звiту

незалежного аудитора (аудиторського звiту). Iнформацiя щодо Звiту про корпоративне
управлiння наведена у роздiлi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв" цього
звiту незалежного аудитора (аудиторського звiту).
У Звiтi про управлiння ми не виявили суттєву невiдповiднiсть (неузгодженiсть) мiж iншою
iнформацiєю й фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або
того, чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення, та ми не виявили
таких фактiв, якi б необхiдно було включити до нашого звiту незалежного аудитора. Звiт про
управлiння узгоджений з фiнансової звiтнiстю Компанiї.
У Звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк наведено:
1) iнформацiю про те, що Акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство
"Смiлянський електромеханiчний завод" у своїй роботi застосовує Принципи корпоративного
управлiння вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014р., якi розмiщенi за
посиланням
https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravln
nya/
Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Компанiєю в своїй дiяльностi,
визначенi чинним законодавством України та Статутом, який розмiщений за посиланням
https://www.semz.info. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.
2) iнформацiю щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться,
оскiльки Компанiя не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах
рiшень;
4) персональний склад наглядової ради емiтента, iнформацiю про проведенi засiдання та
загальний опис прийнятих на них рiшень.
На нашу думку, у суттєвих аспектах, iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння,
зазначеної згiдно пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону про цiннi папери стосовно: опису
основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Компанiї;
перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Компанiї;
iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах
Компанiї; порядку призначення та звiльнення посадових осiб Компанiї; повноважень посадових
осiб Компанiї не протирiчить iнформацiї наданiй у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдає вимогам
законодавства України з цих питань.
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емiтент не є фiнансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
VALENBURG HOLDINGS
LIMITED (ВАЛЕНБУРГ
ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД)
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ВЄЛЄС МЕНЕДЖМЕНТ"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
HE 294457
35467475

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

-, Республiка Кiпр, р-н, Нiкосiя, -

1 272 209

01001, Україна, - р-н,
м. Київ, вул.
Михайлiвська, буд.
21-Б. оф. 34

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

41,526602

1 272 209

0

653 117

21,318612

653 117

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

2 667 076

87,056925

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
2 667 076

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

акцiї простi iменнi

3 063 600

7,50

Права та обов'язки
Кожна проста акцiя надає акцiонеру - її власнику
однакову сукупнiсть прав, включаючи право:
- брати участь в управлiннi Товариство, в тому числi
брати участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства
та голосувати на них ( у тому числi через своїх
представникiв) з усiх питань, якi належать до
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства,
висувати представника для участi в органах
Товариства, вносити свої пропозицiї до порядку
денного Загальних зборiв акцiонерного Товариства;
- вимагати надання Товариством на його письмову
вимогу копiй документiв, визначених Законом України
"про акцiонернi товариства";
- продати або здiйснити вiдчуження в iнший спосiб
належних йому акцiй;
- на переважне право придбання акцiй Товариства у
процесi приватного розмiщення акцiй в порядку,
встановленому законодавством та рiшенням
вiдповiдного органу Товариства;
- вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або
частини належних йому акцiй у випадках та в порядку,
встановлених закодавством України, Статутом,
внутрiшнiми документами Товариства та рiшенням
вiдповiдного органу Товариства;
- брати участь у розподiлi прибутку Товариства та
одержувати його частину (дивiденди) в порядку,
визначеному законодавством та вiдповiдним рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- одержати, у разi лiквiдацiї Товариства, частину його
майна або вартостi частини майна Товариства,
пропорцiйну частцi акцiонера у статутному капiталi
Товариства;
- реалiзовувати iншi права, встановленi законодавством
України та цим Статутом.
Акцiонери Товариства зобов'язанi:
-додержуватися Статуту, iнших внутрiшнiх
документiв Товариства та виконувати рiшення

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Iнформацiя не надається тому, що
емiтент є приватним акцiонерним
товариством яке не здiйснювало
публiчну пропозицiю i немає допуску
до торгiв на фондовiй бiржi в частинi
включення до бiржового реєстру.

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та iнших
органiв управлiння Товариства;
-виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю, а також
вносити вклади (оплачувати акцiї) у розмiрi, порядку та
засобами, передбаченими Статутом;
-зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї, яка стала їм
вiдомою, про дiяльнiсть Товариства;
-не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю Товариства;
-не здiйснювати дiї, якi завдають збиткiв iнтересам
Товариства, його посадовим особам або акцiонерам
Товариства;
- своєчасно iнформувати депозитарну установу, яка
здiйснює облiк права власностi на цiннi папери
Товариства, про змiну своїх даних;
-не зловживати правами, якi надаються у зв'язку з
володiнням акцiями Товариства;
-нести iншi обов'язки, встановленi законодавством
України, Статутом чи договором мiж акцiонерами,
укладеним в порядку, визначеному чинним
законодавством України.
Примітки:
Iнформацiя не надається тому, що емiтент є приватним акцiонерним товариством яке не здiйснювало публiчну пропозицiю i немає допуску до торгiв на фондовiй бiржi в
частинi включення до бiржового реєстру.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
16.06.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
67/23/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ЦТУ ДКЦПФР

4
UA4000082143

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 акцiями здiйснюється на внутрiшньому ринку. Цiннi папери товариства, якi перебувають в обiгу за межами України вiдсутнi. У
звiтному перiодi додатковий випуск акцiй товариством не здiйснювався. Протягом звiтного перiоду цiннi папери до бiржового реєстру не
включалися та з бiржового реєстру не виключалися.

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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
22 668
22 182
7 207
6 645
3 109
2 998
7
0
0
0
12 345
12 539
0

0

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

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
22 668
22 182
7 207
6 645
3 109
2 998
7
0
0
0
12 345
12 539

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
22 668
22 182
0
0
22 668
22 182
Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду
складає 22182,0 тис.грн., первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець
звiтного перiоду складала 125012,0 тис.грн., ступiнь зносу складає
102830 тис.грн.,або 76%. 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.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-102 350
-110 142
(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 2018 року вартiсть чистих
активiв становить -102350 тисяч гривень, що є нижче розмiру статутного капiталу
Товариства.
Висновок Станом на 31.12.2018 року розрахункова вартiсть чистих активiв становить-102350
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 та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина

Відсоток за
користування

Дата
погашення

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
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 та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

-

X

боргу (тис.
грн)
119 728

коштами
(відсоток річних)
X

X

29.04.2013
X

119 728
0

20
X

31.01.2019
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

4 994

X

X

X

0

X

X

X
X

129 578
254 300

X
X

X
X

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1

Основні
види
продукції
2
Послуги з
ремонту i
технiчного
обслуговуван
ня
електричного
устаткування

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
981 посл.

у грошовій формі
(тис.грн)
4
154779

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
90

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
1018 посл
158511,2
92,4

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
1
1

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
2
3
Собiвартiсть послуг з ремонту i
88,5
технiчного обслуговування
електричного устаткування
Склад витрат

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "
Нацiональний депозитарiй України"
30370711
04071, Україна, м.Київ, вул. Нижнiй
Вал, 17/8
1340
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку
08.05.2008
(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 "РIВАЙВЕЛ
КЕПIТАЛ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33847438

Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

01601, Україна, д/н р-н, м.Київ,
ВУЛИЦЯ МЕЧНIКОВА, будинок 3
АВ№520549
Нацiональна 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.
Код КВЕД 66.12 Посередництво за
договорами по цiнних паперах або
товарах (основний);
Код КВЕД 66.19 Iнша допомiжна
дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг,
крiм страхування та пенсiйного
забезпечення;
Код КВЕД 70.22 Консультування з
питань комерцiйної дiяльностi й
керування
Приватне акцiонерне товариство
"УКРАЇНСЬКА
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"
20602681
01042, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.
Кирилiвська, 40
АЕ № 641946
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
ТДВ "Страхове Товариство з
додатковою вiдповiдальнiстю "Глобус"
Товариство з додатковою
відповідальністю
20448234
01010, Україна, д/н р-н, м.Київ,
провулок Бутишев, буд 21/7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування 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, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

АГ № 569305
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг України
21.01.2011
044-254-53-78
Страхова дiяльнiсть
Обов'язкове особисте страхування
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Арсенал
Страхування"
33908322
03056, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.
Борщагiвська,154
198580
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi
фiнансових послуг
21.02.2013
(044)502-67-37
(044) 227-77-11
Страхова дiяльнiсть
Добровiльне страхування вiд вогневих
ризикiв
та
стихiйних
явищ
i
добровiльного страхування майна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА
ФIРМА"КАУПЕРВУД"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
20219083
49044, Україна, Дніпропетровська обл.,
- р-н, м. Днiпро, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ,
будинок 15 А
0031
АПУ
24.12.2015
0562471636
0562471636
аудиторськi послуги.
Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi
бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування
з
питань
оподаткування (основний)

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

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ДОБРОБУТ ТА
ЗАХИСТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31571133
01001, Україна, - р-н, м.Київ, ВУЛ.
МИХАЙЛIВСЬКА, будинок 24/11-13В
366
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi
фiнансових послуг
23.02.2017
0445815581
0445815581
Страхова дiяльнiсть
Код
КВЕД
65.12
Iншi
види
страхування, крiм страхування життя
(основний);
Код КВЕД 65.20 Перестрахування;
Код КВЕД 66.22 Дiяльнiсть страхових
агентiв i брокерiв

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
21.08.2018

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

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

3
позачерговi загальнi
збори акцiонерiв

4
93 000

5
117 820

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

6
78,93

Предмет
правочину

7
Позачерговими
Загальним зборами
акцiонерiв прийнято
рiшення про
попереднє надання
згоди на вчинення
значних правочинiв,
якi можуть
вчинятися
Товариством у ходi
фiнансово-господар

Дата
розміщення
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
22.08.2018

Адреса сторінки
власного веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

9
www.semz.info

ської дiяльностi
протягом не бiльше
як одного року з
дати прийняття
рiшення та надання
повноважень на їх
укладання, а саме:
на пiдставi ч.3 ст.70
Закону України
<Про акцiонернi
товариства>
попередньо надано
згоду на вчинення
Товариством
значних правочинiв
з виконання
робiт/надання
послуг граничною
сукупною вартiстю
за кожним
правочином не
бiльше 93 000
000,00 грн.
(дев'яносто три
мiльйони гривень 00
копiйок) або
еквiвалента цiєї
суми у будь-якiй
валютi, визначеної
за офiцiйним курсом
Нацiонального
банку України на
дату вчинення
вiдповiдного
правочину.
Опис:
21.08.2018р. Позачерговими Загальним зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством у ходi фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення та надання повноважень на їх укладання, а саме: на
пiдставi ч.3 ст.70 Закону України <Про акцiонернi товариства> попередньо надано згоду на вчинення Товариством значних правочинiв з виконання робiт/надання послуг
граничною сукупною вартiстю за кожним правочином не бiльше 93 000 000,00 грн. (дев'яносто три мiльйони гривень 00 копiйок) або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй
валютi, визначеної за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 774 183 штук (голосiв).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 712 186 штук (голосiв).

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що голосували "ЗА" - 2 667 086 штук (голосiв), що становить 87,06 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв або 98,34 % вiд загальної
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що голосували "ПРОТИ" - 45 100 штук (голосiв), що становить 1,47 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв або 1,66 % вiд загальної
кiлькостi акцiй (голосiв) акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

Підприємство

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

Дата

КОДИ
01.01.2019

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: 704
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 31.12.2018 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

10
3 910
( 3 900 )
0
22 668
121 403
( 98 735 )
0
0
(0)
0
0
(0)

22
3 673
( 3 651 )
0
22 182
125 012
( 102 830 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

547
0
179
0
0

547
0
806
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
23 404

0
23 557

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

51 009
18 361
23 281
9 249
118
0
0
0

60 256
15 144
36 156
8 836
120
0
0
0

1125

31 968

59 847

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

2 828
3 044
0
0
0
3 456
0
685
3
682
0
0

2 155
2
0
0
0
2 680
0
1 880
3
1 877
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
1 037
94 027

0
0
0
0
1 573
128 393

1200

0

0

1300

117 431

151 950

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
20
0
0
5 744
-138 883
(0)
(0)

22 977
0
0
7
0
0
5 744
-131 078
(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
-110 142

0
-102 350

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
995
0
0
0
0

0
0
0
0
3 882
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
995

0
0
0
0
0
0
0
3 882

1600
1605

119 728
0

119 728
0

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

0
5 377
279
0
31
1 877
31 807
0
0
0
587
0
0
66 892
226 578

0
8 735
4 994
0
1 013
3 407
26 014
0
0
0
730
0
0
85 797
250 418

1700

0

0

1800
1900

0
117 431

0
151 950

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Мошкiн Олександр Вiкторович

Підприємство

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

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

30147563

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 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

171 459

188 998

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 109 168 )
(0)

( 120 944 )
(0)

2090

62 291

68 054

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
11 891

0
0
0
4 557

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 24 040 )
( 8 394 )
( 11 324 )

( 21 745 )
( 15 019 )
( 4 391 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

30 424

31 456

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
4
341
0
( 23 591 )
(0)
(0)
0

0
36
1 025
0
( 25 947 )
(0)
( 2 733 )
0

2290

7 178

3 837

2295
2300

(0)
627

(0)
0

2305

0

0

2350

7 805

3 837

2355

(0)

(0)

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

8
8

(0)

(0)

0
7 805

8
3 845

За звітний
період

1

2
3
Матеріальні затрати
2500
59 082
Витрати на оплату праці
2505
43 730
Відрахування на соціальні заходи
2510
9 864
Амортизація
2515
4 233
Інші операційні витрати
2520
44 989
Разом
2550
161 898
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
81 784
38 797
8 849
5 039
27 630
162 099
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
2,547660

3 063 600
1,252450

2615

2,547660

1,252450

2650

0,00

0,00

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Мошкiн Олександр Вiкторович

Підприємство

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

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

30147563

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 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

131 173
6 337
6 337
739
39
33 186
1 842

102 785
10 609
9 694
700
30
85 998
2 210

3025

4

36

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
975

0
0
0
0
0
763

3100
3105
3110
3115
3116

( 108 016 )
( 35 978 )
( 9 782 )
( 12 031 )
(0)

( 144 225 )
( 32 601 )
( 8 048 )
( 7 627 )
(0)

3117

( 2 758 )

(0)

3118

( 9 273 )

( 7 627 )

3135
3140
3145

(0)
( 65 )
( 435 )

(0)
( 297 )
( 540 )

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 2 271 )
5 678

(0)
( 1 954 )
7 809

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
900

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 239 )
(0)
(0)

(0)
( 534 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-239

(0)
366

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
( 4 346 )
(0)

(0)
( 900 )
(0)
( 10 071 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-4 346
1 093
685
102
1 880

(0)
-10 971
-2 796
3 099
382
685

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Мошкiн Олександр Вiкторович

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

Підприємство

Дата

КОДИ
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за ЄДРПОУ
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Звіт про власний капітал
За 2018 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
20
0

6
5 744
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-138 496
0

4010
4090
4095

0
0
22 977

0
0
0

0
0
20

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
-109 755
0

-387
0
-138 883

0
0
0

0
0
0

-387
0
-110 142

0

7 805

0

0

7 805

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

-13
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-13
0

4295
4300

0
22 977

0
0

-13
7

0
5 744

7 805
-131 078

0
0

0
0

7 792
-102 350
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XV. Відомості про аудиторський звіт
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

3
4
5
6
7
8
9
10

Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

11
12

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА
ФIРМА"КАУПЕРВУД"
20219083
49044, Україна, Днiпропетровська
обл., - р-н, м. Днiпро,вул. Гоголя,
будинок 15 А
0031
номер: 319/4, дата: 24.12.2015
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
номер: 839А, дата: 25.09.2018
дата початку: 25.09.2018, дата
закінчення: 17.04.2019
17.04.2019
129 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "СМIЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ
ЗАВОД" (надалi - "Компанiя"), що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31
грудня 2018 р., та звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний
капiтал, звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за рiк, що закiнчився зазначеною
датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових
полiтик (надалi - "фiнансова звiтнiсть").
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 р., та її фiнансовi результати i
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам законодавства України, що
регулюють питання бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi.
Основа для думки iз застереженням
Вартiсть чистих активiв АТ "НВП "СЕМЗ" вiдображених у фiнансовiй звiтностi станом на
31.12.2018 менша за розмiр статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам чинного
законодавства, а саме частини 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства"

Цивiльного кодексу України. Чистi активи Компанiї на кiнець звiтного року мають вiд'ємне
значення та їх розмiр становить -102 350 тис. грн., при цьому статутний капiтал становить 22
977 тис. грн. Таким чином чистi активи меншi за статутний капiтал Компанiї на 125 327 тис.
грн.
Станом на 01.01.2018 та 31.12.2018 Компанiя має зобов'язання за короткостроковими
кредитами банку в розмiрi 119 728 тис. грн., якi протягом 2018 року не сплачувалися коштами
та не погашалися iншим чином. Договори, спрямованi на реструктуризацiю заборгованостi
перед банком та якi були узгодженi з банком в 2018 роцi, Компанiєю не виконуються.
Цi обставини вказують на те, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний
сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Фiнансова
звiтнiсть не мiстить належнi розкриття iнформацiї про це питання.
Компанiєю у статтi "Основнi засоби" балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на
31.12.2018 вiдображенi у тому числi повнiстю амортизованi основнi засоби за первiсною
вартiстю 54 555 тис. грн. Кiлькiсть таких об'єктiв становить 16 058 одиниць. Цi основнi засоби
знаходяться в робочому станi i використовуються в дiяльностi Компанiї, що може свiдчити
про невiдповiднiсть облiкових оцiнок вимогам МСБО 16 "Основнi засоби". Ця iнформацiя в
Примiтках до фiнансової звiтностi Компанiєю не розкривалася. Нами рекомендовано
своєчасно переглядати облiковi оцiнки щодо строкiв корисної експлуатацiї об'єктiв основних
засобiв. На нашу думку, балансова вартiсть цих об'єктiв основних засобiв може суттєво
вiдрiзнятися вiд їх справедливої вартостi, наслiдком чого є вiдповiдне заниження балансової
вартостi основних засобiв i завищення фiнансового результату внаслiдок заниження
амортизацiйних витрат. Ми не маємо можливостi оцiнити вартiсний вплив цього факту на
фiнансову звiтнiсть Компанiї.
У статтi балансу "Запаси" сума запасiв складає 60 256 тис. грн. У роздiлi "Запаси" Примiток
вказано, що запаси Компанiї вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан в сумi 60256 тис. грн. та
управлiнський персонал не визначив балансову вартiсть запасiв за меншою з двох величин:
собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, а визначив їх балансову вартiсть лише за
собiвартiстю, що є вiдхиленням вiд вимог МСФЗ. Ми не змогли отримати прийнятнi
аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо вартостi Запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї
на 31 грудня 2018 року. Нами було запропоновано здiйснити усунення цiєї невiдповiдностi.
Наслiдком цього може бути завищення вартостi активiв та вiдповiдне завищення фiнансових
результатiв дiяльностi. Ми не маємо можливостi вартiсно визначити суму вiдповiдних
необхiдних коригувань.
У статтi балансу "Пенсiйнi зобов'язання" зобов'язання не вiдображенi. У роздiлi "Зобов'язання
по пенсiйному забезпеченню" Примiток зазначено, що Компанiя має зобов'язання за
державним пенсiйним планом iз визначеними виплатами. Однак в звiтному перiодi не були
нарахованi зобов'язання з пенсiйних виплат працiвникам, якi передбаченi МСБО 19 "Виплати
працiвникам". Наслiдком цього є заниження зобов'язань Компанiї на вiдповiдну суму в статтi
балансу "Пенсiйнi зобов'язання" та завищення на цю суму фiнансових результатiв та власного
капiталу Компанiї. Фiнансова звiтнiсть не розкриває належно iнформацiю про це питання.
Нами було запропоновано здiйснити усунення цiєї невiдповiдностi. Ми не маємо можливостi
вартiсно визначити суму вiдповiдних необхiдних коригувань.
У роздiлi "Операцiї з пов'язаними сторонами" Примiток зазначено наступне: "Протягом 2018
року Товариство не здiйснювало операцiй iз пов'язаними сторонами". На нашу думку, в цiй
Примiтцi iнформацiя щодо операцiй з пов'язаними сторонами не розкрита у повному обсязi у
вiдповiдностi до вимог МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони". Невiдповiдне
розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї щодо операцiй з пов'язаними сторонами може
впливати на його фiнансовий стан та прибуток чи збиток, а також на залишки заборгованостi.

Нами було запропоновано здiйснити усунення цiєї невiдповiдностi. Ми не маємо можливостi
вартiсно оцiнити масштаб цього впливу.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог
та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi
думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до
питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що описанi
нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
Доходи
Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим, що стаття
звiту про фiнансовi результати "Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)"
в сумi 171 459 тис. грн. за 2018 рiк та має суттєвий вплив на фiнансовi результати дiяльностi
Компанiї.
Iнформацiя щодо значущих облiкових полiтик наведена у роздiлi "Основнi принципи
облiкової полiтики, якi застосовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi" Примiток, а
у роздiлi "Доходи вiд реалiзацiї та iншi операцiйнi доходи" Примiток надано розкриття
вiдповiдної iнформацiї.
Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:
Розглянули облiкову полiтику Компанiї щодо визнання доходiв;
Розглянули цiноутворення вiдвантаженої готової продукцiї, виконаних робiт та наданих
послуг;
Перевiрили контракти за реєстрацiєю;
Перевiрили реєстрацiю рахункiв на оплату вiдвантаженої готової продукцiї, виконаних робiт
та наданих послуг та їх вiдповiднiсть специфiкацiям у контрактах;
Проаналiзували вiдповiднiсть документiв на вiдвантаження продукцiї, виконання робiт та
надання послуг рахункам на оплату вiдвантаженої готової продукцiї, виконаних робiт та
наданих послуг;
Перевiрили повноту вiдображення надходжень грошових коштiв вiд реалiзацiї;
Перевiрили правильнiсть бухгалтерського облiку продажу (кореспонденцiю рахункiв, облiковi
регiстри) та вiдображення даних в фiнансовiй звiтностi Компанiї;
Виконали аудиторськi процедури, що включають, окрiм iншого, iнспектування,
спостереження, повторне обчислення, аналiтичнi процедури. Нашi процедури виконувалися на
вибiрковiй основi та з рахуванням рiвня суттєвостi.
Iншi питання
Аудит фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, був
проведений iншим аудитором, який 16 квiтня 2018 року висловив думку iз застереженням

(модифiковану думку) щодо цiєї фiнансової звiтностi. Модифiкацiя думки була зроблена в
зв'язку з тим, що Компанiєю не було нараховано резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй
заборгованостi, не розраховувались вiдстроченi податковi активи та зобов'язання, не були
нарахованi зобов'язання з пенсiйних виплат працiвникам, не було визначено балансову
вартiсть запасiв за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, та
не повнiстю було розкрито операцiй з пов'язаними сторонами у вiдповiдностi до вимог МСФЗ,
а також щодо невiдповiдностi балансової вартостi повнiстю амортизованих об'єктiв основних
засобiв їх справедливiй вартостi.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається iнформацiї, яка мiститься в наступних звiтах:
"
Звiт про управлiння за 2018 рiк;
"
Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Цi звiти не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або
чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої
iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Звiт про управлiння за 2018 рiк
Компанiя пiдготувала Звiт про управлiння за 2018 рiк (надалi - "Звiт про управлiння") 28
лютого 2019 року. Звiт про корпоративне управлiння за 2018 рiк (надалi - "Звiт про
корпоративне управлiння"), який не входить до складу Звiту про управлiння та входить до
складу рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк наданий аудиторам до дати
надання цього звiту незалежного аудитора (аудиторського звiту). Iнформацiя щодо Звiту про
корпоративне управлiння наведена у роздiлi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих i
нормативних актiв" цього звiту незалежного аудитора (аудиторського звiту).
У Звiтi про управлiння ми не виявили суттєву невiдповiднiсть (неузгодженiсть) мiж iншою
iнформацiєю й фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або
того, чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення, та ми не виявили
таких фактiв, якi б необхiдно було включити до нашого звiту незалежного аудитора. Звiт про
управлiння узгоджений з фiнансової звiтнiстю Компанiї.
Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк
Компанiя планує пiдготувати й оприлюднити Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за
2018 рiк пiсля дати оприлюднення цього звiту незалежного аудитора (аудиторського звiту).
Пiсля отримання й ознайомлення з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв, якщо ми
дiйдемо висновку, що в ньому iснує суттєве викривлення, ми повiдомимо про це питання тих,
кого надiлено найвищими повноваженнями.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крiм того, ми:
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої
суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу

її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями
iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi
результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi
нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Ця iнформацiя представлена на виконання вимог частини 3 статтi 401 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV (iз змiнами та доповненнями)
(надалi - "Закон про цiннi папери")
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i подання Звiту про
корпоративне управлiння за 2018 рiк у вiдповiдностi до вимог Закону про цiннi папери та
Положення про розкриття iнформацiї емiтента цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням
НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (зi змiнами та доповненнями).
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
звiтування Компанiї.
Аудитор у вiдповiдностi до вимог останнього абзацу частини 3 статтi 401 Закону про цiннi
папери повинен перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статтi 401 Закону
про цiннi папери та висловити думку щодо iнформацiї зазначеної в пунктах 5-9 частини 3
статтi 401 Закону про цiннi папери.
Ми звертаємо увагу на те, що ця перевiрка здiйснена нами на виконання вимог Закону про
цiннi папери та не є аудитом вiдповiдно до МСА.
1. У Звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк ми перевiрили iнформацiю, зазначену в
пунктах 1-4 частини 3 статтi 401 Закону про цiннi папери.
У Звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк наведено:
1) iнформацiю про те, що Акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство
"Смiлянський електромеханiчний завод" у своїй роботi застосовує Принципи корпоративного
управлiння вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014р., якi розмiщенi за
посиланням
https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravl
nnya/
Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Компанiєю в своїй дiяльностi,
визначенi чинним законодавством України та Статутом, який розмiщений за посиланням
https://www.semz.info. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

2) iнформацiю щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не
наводиться, оскiльки Компанiя не має власного кодексу корпоративного управлiння та не
користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах
рiшень;
4) персональний склад наглядової ради емiтента, iнформацiю про проведенi засiдання та
загальний опис прийнятих на них рiшень.
2. Думка стосовно iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно
вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону про цiннi папери
На нашу думку, у суттєвих аспектах, iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння,
зазначеної згiдно пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону про цiннi папери стосовно: опису
основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Компанiї;
перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Компанiї;
iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах
Компанiї; порядку призначення та звiльнення посадових осiб Компанiї; повноважень
посадових осiб Компанiї не протирiчить iнформацiї наданiй у фiнансовiй звiтностi та
вiдповiдає вимогам законодавства України з цих питань.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора
(аудиторського звiту), є Лозицький Вадим Андрiйович.
Генеральний директор ТОВ АФ "КАУПЕРВУД"

В.В. Галасюк

Ключовий партнер з аудиту
(партнер завдання з аудиту)
В.А. Лозицький
(Сертифiкат аудитора №003161, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України
№54 вiд 29.05.1997 р.)
Мiсто Днiпро, 17 квiтня 2019 року.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД"
(Iдентифiкацiйний код юридичної особи за ЄДРПОУ - 20219083).
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi №0031.
ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" пiд №0031 включене до Роздiлiв Реєстру аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити
обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" та "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають
право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять
суспiльний iнтерес".
49044, Україна, мiсто Днiпро, вул. Гоголя, 15 А.
http: www.galasyuk.com
e-mail: v.v.galasyuk@gmail.com

XVI. Твердження щодо річної інформації
Я, Голова Правлiння АТ "НВП "СЕМЗ" Семенов Максим Федорович, заявляю, що, наскiльки
це менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк,що закiнчився 31 грудня 2018року,
пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ),включаючи
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення , виданi Радою з
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку,в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2018року,що
офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, мiстить достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки
емiтента , а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом
основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарськiй
дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

1
16.01.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
17.01.2018

17.01.2018

18.01.2018

21.02.2018
05.04.2018
18.04.2018
21.08.2018

22.02.2018
06.04.2018
19.04.2018
22.08.2018

18.04.2018
21.08.2018

16.03.2018
01.08.2018

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про проведення загальних зборів

