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

Ремiнець Петро Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

19.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод "Точприлад"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
14307452
4. Місцезнаходження
89600, Україна, Закарпатська обл., Мукачево, Берегiвська, 110
5. Міжміський код, телефон та факс
0313131119, 0313131896
6. Електронна поштова адреса
olga.halas@tochprilad.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

19.04.2016

2. Річна інформація опублікована у

20.04.2016

(дата)

72 (4360) Бюлетень цiннi папери України
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(дата)

www.tochprilad.
com
в мережі Інтернет 19.04.2016
(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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
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22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
д/н
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод "Точприлад"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
730
3. Дата проведення державної реєстрації
08.10.1998
4. Територія (область)
Закарпатська обл.
5. Статутний капітал (грн)
1477458
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)
1471
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
26.51 - Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, досiлiдження та навiгацiї
27.11 - Електродвигуни, генеоратори i трансформатори
26.40 - Виробництво електронної апаратури побутового прзначення для приймання,
запису та вiдтворення звуку i зображення
10. Органи управління підприємства
1.1. Структура та склад органiв управлiння: - правлiнння; - наглядова рада; - ревiзiйна
комiсiя; 2.1. Склад правлiння: 2.1.1. Голова правлiння - Ремiнець Петро Iванович переобраний на
посаду рiшенням наглядової ради на строк 3 роки (протокол № 25 вiд 25.04.2013 р.) Заробiтна
плата головi правлiння виплачувалася згiдно дiючого контракту вiд 25.04.2013 року, розрахунок
якої погоджувався наглядовою радою. - член правлiння - головний бухгалтер товариства Галас
Ольга Мiгалiвна обрана членом правлiння у 2014 роцi наглядовою радою (протокол № 6 вiд
28.04.2014 р.) на строк 3 роки. Заробiтну плату як член правлiння не одержує.- Звiльнено члена
правлiння - Остапчук Сергiя Олексiйовича з 07.04.2015р. вiдповiдно до Статуту товариства згiдно
рiшення засiдання Наглядової ради ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" вiд 07.04.2015р.,
протокол № 3. На зазначенiй посадi перебував з 28.04.2014р. по 07.04.2015р. Причина
звiльнення - за власним бажанням Остапчука Сергiя Олексiйовича. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.-Призначено члена правлiння - Романчук Юрiя
Анатолiйовича з 07.04.2015р. вiдповiдно до Статуту товариства згiдно рiшення засiдання
Наглядової ради вiд 07.04.2015р. протокол № 3 строком на 2 роки. З 26.07.2013 по 04.04.2014р.р.
працював заступником генерального директора Нацiональна телекомпанiя України, з
03.11.2014р. прийнятий на ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" у вiддiл керiвництво на
посаду директор по безпецi, кадрам та загальним питанням, з 05.03.2015р. переведено на посаду
першого заступника голови правлiння - директор з економiчної безпеки. На цiй посадi працює i
по теперiшнiй час. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.- Припинити
повноваження члена правлiння - Гажо Олександра Гавриловича з 07.12.2015р. вiдповiдно до
Статуту товариства згiдно рiшення засiдання Наглядової ради ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад" вiд 07.12.2015р., протокол № 9. На зазначенiй посадi перебував з 28.04.2014р. по
06.12.2015р. Причина звiльнення - з власної iнiцiативи. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. - Припинено повноваження члена правлiння Капустянчика Євгена
Васильвича 07.12.2015р. вiдповiдно до Статуту товариства згiдно рiшення засiдання Наглядової
ради ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" вiд 07.12.2015р., протокол № 9 На зазначенiй посадi
перебував з 28.04.2014р. по 06.12.2015р. Причина звiльнення - за станом здоров"я. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. - Обрано члена правлiння Ремiнця Сергiя
Петровича 07.12.2015р. вiдповiдно до Статуту товаричства (згiдно рiшення Наглядової ради вiд
07.12.2015р. протокол № 9) на строк дiї повноважень правлiння. З 06.04.2010р. по 04.03.2015 року
працював на посадi начальника цеху ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад". З 05.03.2015р. по
сьогоднiшнiй час працює на посадi - директор по персоналу та загальним питанням в ПАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Заборони обiймати певнi посади та /або займатися певною дiяльнiстю - вiдсутнi. Частка,
якою володiє в статутному капiталi - 0,0001%. - Обрано члена правлiння Возного Андрiя
Богдановича 07.12.2015р. вiдповiдно до Статуту товаричства (згiдно рiшення Наглядової ради вiд
07.12.2015р. протокол № 9) на строк дiї повноважень правлiння. З 22.06.2010р. по 09.04.2014р
працював на посадi керiвника проекту ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад". З 10.04.2014р.
працює на посадi начальника цеху ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" по сьогоднiшнiй день.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Заборони обiймати певнi посади
та /або займатися певною дiяльнiстю - вiдсутнi.2.1.2. Згiдно п. 11.3.1 Статуту Товариства
засiдання правлiння проводились не рiдше одного разу на мiсяць. За 2015 рiк вiдбулось 51
засiдання правлiння. 2.1.3. Доручення правлiнню Наглядовою радою та Загальними зборами з
питань фiнансово-господарської дiяльностi не надавалися.2.2. Склад наглядової ради :Голова
наглядової ради :Браїлова Нiна Iвановна - акцiонер ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад".
Обрана на загальних зборах акцiонерiв у 2014 роцi на строк 3 роки (протокол № 15 вiд
23.04.2014 р.). Заробiтну плату за роботу в наглядової радi отримує в розмiрi 3-х мiнiмальних
заробiтних плат щомiсячно згiдно договору про надання послуг з членом Наглядової ради вiд
24.04.2014 р.Члени наглядової ради:Краглевич В'ячеслав Вiкторович - акцiонер, працює
старшим юрисконсультом в ТОВ "Юридична компанiя "ЕФ.СI. ЛЕКС".Обраний на загальних
зборах акцiонерiв у 2014 роцi на строк 3 роки (протокол № 15 вiд 23.04.2014 р.). Заробiтну
плату за роботу в наглядової радi отримує в розмiрi 2-х мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно
згiдно договору про надання послуг з членом Наглядової ради вiд 24.04.2014 р.
Лакiза Олена
Євгенiївна - акцiонер, головний юрисконсульт ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад". Обрана
на загальних зборах акцiонерiв у 2014 роцi на строк 3 роки (протокол № 15 вiд 23.04.2014 р.).
Заробiтну плату за роботу в наглядової радi отримує в розмiрi 2-х мiнiмальних заробiтних плат
щомiсячно згiдно договору про надання послуг з членом Наглядової ради вiд 24.04.2014 р.
Шевченко Наталiя Михайлiвна - представник акцiонера ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад".
Обрана на загальних зборах акцiонерiв у 2014 роцi на строк 3 роки (протокол № 15 вiд
23.04.2014 р.). Заробiтну плату за роботу в наглядової радi отримує в розмiрi 2-х мiнiмальних
заробiтних плат щомiсячно згiдно договору про надання послуг з членом Наглядової ради вiд
24.04.2014 р. припинено поноваження на загальних зборах, що вiдбулися 23.04.2015 р. Обрано на
загальних зборах, що вiдбулися 23.04.2015 р. членом Наглядової ради Товариства на строк
повноважень дiючої наглядової ради до 23.04.2017 року Войтенко Сергiя Миколайовича. У 2006
роцi закiнчив Київський унiверситет iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, отримав
спецiальнiсть - iнженер iнформацiйних мереж зв'язку , освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень спецiалiст.Загальний стаж роботи: 8 рокiв.
З 01.08.2007 р. по 03.10.2007 року працював на
посадi спецiалiста вiддiлення по роботi з корпоративними клiєнтами вiддiлу продажу в СП ТОВ
"Iнтернешенел Телеком'юнiкейшн Компанi".З 05.02.2008 р. по 03.06.2009 року працював на
посадi представника торговельного в ЗАТ "МОРЗЕ".З 14.10.2009 р. по 19.04.2013 року
працював на посадi представника торговельного в ТОВ "Астелiт".З 31.01.2014 року по
сьогоднiшнiй час працює начальником вiддiлу логiстики в ТОВ "Козацька
стрiла".Несудимий.Заборони обiймати певнi посади та /або займатися певною дiяльнiстю вiдсутнi.Не є афiльованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого призначений
представником.Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата - вiдсутнi.Попович
Вiктор Юлiйович - акцiонер, директор по виробництву ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад". Обраний на загальних зборах акцiонерiв у 2014 роцi на строк 3 роки (протокол №
15 вiд 23.04.2014 р.). Заробiтну плату за роботу в наглядової радi отримує в розмiрi 2-х

мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно згiдно договору про надання послуг з членом Наглядової
ради вiд 24.04.2014 р.2.2.2. Всього у 2015 роцi Наглядовою радою проведено 15 засiдань, на
яких розглядалися наступнi питання:
- затверджувався зовнiшнiй аудитор та умови
договору, укладеного з ним;
- приймалося рiшення про проведення чергових загальних
зборiв акцiонерiв, що вiдбудуться 23.04.2015 р. про їх дату, час i мiсце проведення, а також
порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв та тексту iнформацiйних повiдомлень,
проекту рiшень по питанням порядку денного загальних зборiв;
призначався склад
реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 23.04.2014р.;
визначення
дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про їх проведення та дати
складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 23.04.2015р.;
приймалося рiшення про залучення(обрання) суб'єкта оцiночної дiяльностi з
визначення ринкової вартостi акцiй товариства та погодження умов договору, вартостi його
послуг;
затверджувалися проекти рiшень по питанням порядку денного чергових
загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 23.04.2014р. затверджувалися форма та текст
бюлетенiв для голосування на загальних зборах, що вiдбулися 23.04.2014року;
погоджувалися умови проекту договору про викуп акцiй товариства (на збори вiд
23.04.2014р.);
приймалося рiшення про затвердження цiни однiєї акцiї при обов'язковому
викупу акцiй ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад"(на загальнi збори 23.04.2015р.);
приймалися рiшення про продаж (реалiзацiю) та списання транспортних засобiв, про
внесення змiн до Договору про вiдновлювальну кредитну лiнiю вiд 11.09.2012 р.; перевiрялися
та погоджувалися розрахунки заробiтної плати голови правлiння за кожний мiсяць;
приймалися рiшення про внесення змiн до Iпотечного договору № 3132И/0511 вiд
31.05.2011 р. розглядалися та погоджувалися умови правочинiв, що не перевищують 25 %
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2013 рiк;
приймалося рiшення про припинення повноважень та обрання членiв правлiння.2.3.1.
Склад Ревiзiйної комiсiї: Голова комiсiї : - Нiкiтiн Андрiй Сергiйович - акцiонер товариства старший юрисконсульт ТОВ "Юридична компанiя "ЕФ.СI. Лекс". Обраний на загальних зборах
акцiонерiв у 2014 роцi на строк 3 роки (протокол № 15 вiд 23.04.2014 р.). Заробiтну плату за
роботу в ревiзiйної комiсiї не отримує.
Члени комiсiї:Бех Руслан Володимирович представник власника, що володiє бiльше 50 % акцiй товариства. Працює начальником бюро
iмпортних закупiвель та комплектацiї ВАТ "Судобудiвний завод "Залiв". Обраний на загальних
зборах акцiонерiв у 2014 роцi на строк 3 роки (протокол № 15 вiд 23.04.2014 р.). Заробiтну
плату за роботу в ревiзiйної комiсiї не отримує. Припинено повноваження на загальних зборах,
що вiдбулися 23.04.2015 р. Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Iльїна Бориса
Iвановича - без оплати. Iльїн Борис Iванович у 1973 роцi закiнчив Ставропольське ВВАУЛШ
отримав спецiальнiсть - штурман-iнженер, освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень спецiалiст.Загальний стаж роботи: 44 роки.З 15.09.1969 р. по 17.10.1995 року Служба в Збройних
Силах.З 27.05.1996 р. по 01.07.1996 року працював на посадi бармена на ЗАТ "НМТ".З 08.09.1999
р. по 01.11.2012 року працював на посадi державного службовця, начальник вiддiлу
матерiально-технiчного забезпечення ГУ з питань НС ВО КМР(КМДА).З 01.10.2013 р. по
теперiшнiй час працює на посадi начальника гаражу в ТОВ "Козацька
стрiла".Несудимий.Заборони обiймати певнi посади та /або займатися певною дiяльнiстю вiдсутнi.Не є афiльованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого призначений
представником.Акцiонери товариства, що є афiльованими особами кандидата вiдсутнi.Кальницький Олександр Володимирович - представник власника, що володiє бiльше 50
% акцiй товариства. Працює заступником директора технiчного з матерiально - технiчного
постачання та будiвництва ЗАТ "Київський суднобудiвний-судноремонтний завод". Обраний на
загальних зборах акцiонерiв у 2014 роцi на строк 3 роки (протокол № 15 вiд 23.04.2014 р.).
Заробiтну плату за роботу в ревiзiйної комiсiї не отримує.Ерпс Наталiя Сергiївна - акцiонер
товариства, головний економiст ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" . Обрана на загальних
зборах акцiонерiв у 2014 роцi на строк 3 роки (протокол № 15 вiд 23.04.2014 р.). Заробiтну

плату за роботу в ревiзiйної комiсiї не отримує.
2.3.2. Вiдповiдно до вимог Статуту
проведено 1 засiдання. Доручень загальними зборами, наглядовою радою, акцiонерами ревiзiйнiй
комiсiї не надавалися.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
312226
3) Поточний рахунок
26000016710287
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
немає
5) МФО банку
немає
6) Поточний рахунок
немає
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
№ 112
29.12.2015
Комiтет контролю з
29.12.2020
наркотиками
Лiцензiя на придбання, збергання, ввезення, вивезення, перевезення,
вiдпуск прекурсорiв, видана для роботи виробництва.
АВ 372271 16.01.2008 Мiнiстерство промислової
полiтики
Лiцензiя видана на виготовлення, реалiзацiю та ремонт вiйськової
технiки, так як є потреба та потужнiй потенцiал.
АЕ521236 04.08.2014
Державна митна служба
України
Посередницька дiяльнiсть митного брокера.
Номер
ліцензії
(дозволу)

Вид діяльності
1
Використання прекурсорiв
Опис
Виготовлення, реалiзацiя i
ремонт вiйськової технiки
Опис
Посередницька дiяльнiсть
митного брокера
Опис

Дата
видачі

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
Дата введення посади
корпоративного
секретаря
1
01.10.2014

Дата призначення особи
на посаду
Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на
корпоративного
посаду корпоративного секретаря
секретаря
2
3
01.10.2014
Логойда Iрина Петрiвна

Опис

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника

Місцезнаходження

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

учаснику (від
загальної
кількості)
ПрАТ "Дiловi партнери"

23721506

03056, Україна, Київська обл.,
Солом"янський р-н, м. Київ,
Iндустрiальна, 27

LEDEMOR INDUSTRIES
LIMITED/ ЛЕДЕМОР
IНДАСТРIЗ ЛIМIТЕД (Кiпр)

325934

1066, Кiрп, Нiкосiя, Васiлiссiс, 20

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

553 - фiзичнi особи

55,48
34,43

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Серія, номер, дата видачі та найменування
засновнику та/або
органу, який видав паспорт
учаснику (від
загальної
кількості)
10,09
100
Усього

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
Ремiнець Петро Iванович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 170514 26.10.1996 Мукачiвським МВ УМВС в Закарпатськiй областi
4) Рік народження
1953
5) Освіта
Вища, Харькiвський авiацiйний iнститут
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Мукачiвський завод "Точприлад", директор заводу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.04.2013, обрано 3
9) Опис
Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
1) Посада
Головний бухгалтер (член правлiння)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галас Ольга Мiгалiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 125571 12.06.1996 Мукачiвським МВ УМВС в Закарпатськiй областi
4) Рік народження
1968
5) Освіта
Вища. Мукачiвський технологiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ Мукачiвський завод "Точприлад", заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
28.04.2014, обрано 3
9) Опис
Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
1) Посада
Перший заступник голови правлiння - директор з економiчної безпеки (член правлiння)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романчук Юрiй Анатолiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 274837 14.10.1996 Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1966
5) Освіта
Вища, Нацiональний унiверситет iм. Т.Шевченка
6) Стаж роботи (років)
24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 26.07.2013 по 04.04.2014р.р. працював
заступником генерального директора
Нацiональна телекомпанiя України
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
07.04.2015, обрано 2
9) Опис
Призначено членом правлiння з 07.04.2015р. вiдповiдно до Статуту товариства згiдно
рiшення засiдання Наглядової ради вiд 07.04.2015р. протокол № 3 строком на 2 роки.
Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
1) Посада
Директор з виробництва (член наглядової ради)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попович Вiктор Юлiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 706289 31.05.2010 Мукачiвським МВ УМВС в Закарпатськiй областi
4) Рік народження
1958
5) Освіта
Вища, Ужгородський Державний унiверститет
6) Стаж роботи (років)
14
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ Мукачiвський завод "Точприлад", iнженер - технолого з 18.12.2000р., з 01.11.2002р.
переведено на посаду iнженера - акустика; з 26.05.2003 - начальник цеху, з 11.06.2007р.
призначено на посаду директора "Точприлад- 4", з метою приведення у вiдповiднiсть
найменування професiй працiвникiв з класифiкатором з 01.08.2012 перейменовано посаду на
директор з виробництва, працює на цiй посадi по теперiшнiй час.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
28.04.2014, обрано 3
9) Опис
Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
1) Посада
Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Браїлова Нiна Iванiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 227665 07.06.1996 Ленiнградським РУ ГУМВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1966
5) Освіта
Вищий Київська IНГ
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ЗАТ "Телесистеми України"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
23.04.2014, обрано 3
9) Опис
На посаду Голови Наглядової ради призначено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд
23.04.2014р.; особлива iнформацiя вiд 23.04.2014р. Посадова особа немає непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини.
1) Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiкiтiн Андрiй Сергiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 019837 14.09.1995 Старокиївський РУ ГУМВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища, Iнститут адвокарури при КНУ iм. Шевченка
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 19.01.2012р. старший юрисконсульт ТОВ "Юридична компанiя "Фiнанси та кредит
ЛЕКС".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
23.04.2014, обрано 3
9) Опис
На посаду голови ревiзiйної комiсiї призначено рвшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд
23.04.2014р. Особлива iнформацiя вiд 23.04.2014р. Посадова особа немає непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини.
1) Посада

Директор по персоналу та загальним питання (член правлiння)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ремiнець Сергiй Петрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 787193 19.06.2001 Мукачiвським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi
4) Рік народження
1985
5) Освіта
Вища, Нацiональний Авiацiйний Унiверситет
6) Стаж роботи (років)
8
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 06.04.2010р. по 04.03.2015 року працював на посадi начальника цеху ПАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад". З 05.03.2015р. по сьогоднiшнiй час працює на посадi директор по персоналу та загальним питанням в ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
07.12.0205, обрано 3
9) Опис
На посаду члена правлiння обрано вiдповiдно до Статуту товаричства (згiдно рiшення
Наглядової ради вiд 07.12.2015р. протокол № 9) на строк дiї повноважень правлiння. Посадова
особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
1) Посада
Заступник директора технiчного по новiй технiцi (член правлiння)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Возний Андрiй Богданович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 752774 06.02.2001 Мукачiвським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi
4) Рік народження
1984
5) Освіта
Вища, Київський Славiстичний Унiверситет
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 22.06.2010р. по 09.04.2014р працював на посадi керiвника проекту ПАТ "Мукачiвський
завод "Точприлад". З 10.04.2014р. працює на посадi начальника цеху ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад" по сьогоднiшнiй день.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
07.12.2015, обрано 3
9) Опис
На посаду члена правлiння обрано вiдповiдно до Статуту товаричства (згiдно рiшення
Наглядової ради вiд 07.12.2015р. протокол № 9) на строк дiї повноважень правлiння.Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Заборони обiймати певнi посади та /або
займатися певною дiяльнiстю - вiдсутнi.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Краглевич Вячеслав Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СР 607653 08.09.1999 Дубровицький РВ УМВС України в Рiвненськiй областi
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Вища, КНУ iм. Шевченка
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
03.01.2012 р. по цей час старший юрисконсульт ТОВ "Юридична компанiя "ЕФ.СI. ЛЕКС".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
23.04.2014, обрано 3
9) Опис
На посаду члена Наглядової ради призначено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд
23.04.2014р.; особлива iнформацiя вiд 23.04.2014р. Посадова особа немає непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Войтенко Сергiй Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 946003 03.09.2009 Голосiївським РУ ГУМВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1984
5) Освіта
Вища, Київський унiверситет iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй
6) Стаж роботи (років)
8
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 31.01.2014 року по сьогоднiшнiй час працює начальником вiддiлу логiстики в ТОВ
"Козацька стрiла".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
23.04.2015, обрано 2
9) Опис
На посаду члена Наглядової ради призначено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд
23.04.2015р.; особлива iнформацiя вiд 23.04.2015р. Посадова особа немає непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини.
1) Посада
Член рiвiзiйної комсiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iльїн Борис Iванович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 112305 21.11.1995 Шевченкiвським РУ ГУМВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1952

5) Освіта
Вища,Ставропольське ВВАУЛШ
6) Стаж роботи (років)
44
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 01.10.2013 р. по теперiшнiй час працює на посадi начальника гаражу в ТОВ "Козацька
стрiла".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
23.04.2015, обрано 2
9) Опис
На посаду члена Наглядової ради призначено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд
23.04.2015р.; особлива iнформацiя вiд 23.04.2015р. Посадова особа немає непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини.
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ерпс Наталiя Сергiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 223395 20.01.1997 Мукачiвським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi
4) Рік народження
1970
5) Освіта
Вища, Львiвський Державний аграрний унiверситет
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 25.07.2011 р. по теперiшнiй час - головний економiст ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
23.04.2014, обрано 3
9) Опис
На посаду члена ревiзiйної комiсiї призначено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд
23.04.2014р.; особлива iнформацiя вiд 23.04.2014р. Посадова особа немає непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини.
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кальницький Олександр Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
данi вiдсутнi данi вiдсутнi
4) Рік народження
1961
5) Освіта
Вища, Київський економiчний унiверситет
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

10.03.2005 р. - по теперiшнiй час заступник
директора "Київський
суднобудiвний-судноремонтний завод".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
23.04.2014, обрано 3
9) Опис
На посаду члена ревiзiйної комiсiї призначено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд
23.04.2014р.; особлива iнформацiя вiд 23.04.2014р. Посадова особа немає непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лакiза Олена Євгенiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 124584 24.05.1996 Мукачiвським МВ УМВС в Закарпатськiй областi
4) Рік народження
1964
5) Освіта
Вища, Схiдноєвропейський унiверситет економiки i менеджменту
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 29.11.1993 року - 30.05.2010 року - юрисконсульт "Мукачiвський завод "Точприлад".
31.05.2010 року - 31.07.2012 року - заступник директора з юридичних питань ПАТ "Мукачiвський
завод "Точприлад".
З 01.08.2012 року по сьогоднiшнiй час - головний юрисконсульт ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
23.04.2014, обрано 3
9) Опис
На посаду члена Наглядової ради призначено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд
23.04.2014р.; особлива iнформацiя вiд 23.04.2014р. Посадова особа немає непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова правлiнян

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Ремiнець Петро
Iванович

Головний
бухгалтер

Галас Ольга
Мiгалiвна

Директор по
персоналу та
загальним питнням
Директор з
виробництва

Ремiнець Сергiй
Петрович

Голова Наглядової
ради

Браїiлова Нiна
Iванiвна

Голова ревiзiйної
комiсiї

Нiкiтiн Андрiй
Сергiйович

Член наглядової
ради
Член наглядової
ради

Краглевич
Вячеслав
Вiкторович
Лакiза Олена
Євгенiвна

Член ревiзiйної
комiсiї

Ерпс Наталiя
Сергiївна

Член наглядової
ради

Войтенко Сергiй
Миколайович

Попович Вiктор
Юлiйович

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
3
ВО 170514 26.10.1996
Мукачiвским МВ УМВС України
в Зкарпатськiй областi
ВО 787193 19.06.2001
Мукачiвским МВ УМВС України
в Зкарпатськiй областi
ВО 223625 01.01.1997
Мукачiвским МВ УМВС України
в Зкарпатськiй областi
ВО 706289 31.05.2000
Мукачiвским МВ УМВС України
в Зкарпатськiй областi
СН 227665 07.06.1996
Ленiнградським РУ ГУМВС в м.
Києвi
СН 019837 14.09.1995
Старикиївським РУ ГУМВС в м.
Києвi
СР 607653 08.09.1999
Дубровицьким РВ УМВС
України в Рiвненськiй областi
ВО 124584 24.05.1996
Мукачiвським МВ УМВС в
Закарпатськiй областi
ВО 223395 20.01.1997
Мукачiвським МВ УМВС в
Закарпатськiй областi
МЕ 946003 03.09.2015
Голосiївським РУГУ МВС
України в м. Києвi
Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
10

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0,0002

6
10

7
0

8
0

9
0

7

0,0001

7

0

0

0

10

0,0002

10

0

0

0

10

0,0002

10

0

0

0

258

0,0044

258

0

0

0

100

0,0017

100

0

0

0

200

0,0034

200

0

0

0

5

0,000084

5

0

0

0

10

0,0002

10

0

0

0

2

0

2

0

0

0

612

0,010484

612

0

0

0

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

Код за
ЄДРПОУ

ПрАТ "Дiловi партнери"

23721506

LEDEMOR INDUSTRIES
LIMITED/ ЛЕДЕМОР
IНДАСТРIЗ ЛIМIТЕД (Кiпр)

325934

Місцезнаходження
03056, Україна,
Київська обл.,
Солом"янський р-н,
Київ, Iндустрiальна, 27
1066, Кiпр, Нiкосiя,
Васiлiссiс, 20

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

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

немає

немає

немає
Усього

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

3 279 039

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
55,48

3 279 039

0

0

Привілейовані на
пред'явник
а
0

2 035 079

34,43

2 035 079

0

0

0

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість
акцій
(шт.)
0
5 314 118

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
0
89,91

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

0
5 314 118

0
0

0
0

Привілейовані на
пред'явник
а
0
0

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

чергові
X

позачергові

23.04.2015
90,25
Оголошення про проведення зборiв опублiковано в офiцiйному виданнi
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Бюлетень Цiннi папери
України" вiд 19.03.2015 р. за № 49 (4093), на iнтернет-сторiнцi - www.smida.gov.ua
та стрiчцi - 19.03.2014 р., на сайтi товариства не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати їх
проведення. Акцiонерам повiдомлення про скликання зборiв було розiслано
поштою в термiни згiдно чинного законодавства України.
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
2. Затвердження регламенту проведення зборiв Товариства.
3. Звiт Правлiння за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
у 2014 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
4. Звiт Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2014 р., прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово - господарської
дiяльностi Товариства у 2014 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та
затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 р.
7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 р.
8. Про розподiл прибутку Товариства за пiдсумками роботи у 2014 р.,
затвердження розмiру дивiдендiв та порядку їх виплати за пiдсумками роботи у
2014 р.
9. Прийняття рiшення про схвалення та пiдтвердження дiї наступних правочинiв:
- вiд 30.10.2014р. про внесення змiн та доповнень до Договору № 47 вiд 16.12.2004
р. про переробку давальницької сировини, укладеного з "Кноулес Електронiкс
Австрiя ГмбХ";
- вiд 03.03.2015р. про внесення змiн та доповнень до Договору про переробку
давальницької сировини № 260 вiд 06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ "EPCOS" продовження термiну дiї Договору;
- вiд 17.04.2014 р. та вiд 11.03.2015 р. про внесення змiн та доповнень до Договору
на переробку давальницької сировини № 1 вiд 01.12.2009 р., укладеного з LEAR
CORPORATION HUNGARY, в т.ч. введення в дiю нового Додатку 5.1 (I);
№ 20 вiд 04.12.2014р. про внесення змiн i доповнень до Договору на
переробку давальницької сировини №1/11 вiд 28.03.2011 р., укладеного з LEAR
CORPORATION POLAND II SP.Z O.O.;
додаткова угода вiд 02.07.14р. до Договору № 49 вiд 16.12.2004 р. про
переробку давальницької сировини, укладеного з АТ "Премiум Саунд Солюшионс
Бельгiя Н.В.";
договорiв вiд 06.03.2014р., вiд 10.04.2014р., вiд 05.06.2014р., вiд
10.07.2014р., вiд 04.09.2014р., вiд 29.09.2014р., вiд 28.10.2014р., вiд 25.12.2014р.,
вiд 23.02.2015р. про внесення змiн до Договору про вiдновлювану кредитну лiнiю
№ 1435-12 вiд 11.09.2012 р., укладеного мiж АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" та
ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад".
10. Прийняття рiшення про продовження дiї договору про вiдновлювальну
кредитну
лiнiю
№
1406-12
вiд
30.05.2011
р.(зi
змiнами
та
доповненнями),укладеного мiж
АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" та ПАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад" та внесення змiн до нього.
11. Надання згоди на внесення змiн до договору застави/iпотеки № 3132И/0511 вiд
31.05.2011 р.
12. Припинення повноважень та обрання члена Наглядової ради, укладання з
новообраним членом договору приєднання до договору вiд 24.04.2014 р.

13. Припинення повноважень та обрання члена Ревiзiйної комiсiї, укладання з
новообраним членом договору приєднання до договору вiд 24.04.2014 р.
14. Внесення змiн до Статуту та затвердження в нової редакцiї.
15. Попереднє схвалення значних правочинiв.

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

За результатами періоду,
що передував звітному
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
0
0
0
0
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
На загальних зборах у квiтнi 2015року за результатами роботи у 2014роцi прийнято
Опис
рiшення дивiденди не виплачувати та не нараховувати.

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

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

ПАТ "Нацiональний деапозитарiй
України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, України, Київська обл.,
Шевченкiвький р-н, Київ, Б.Грiнченка, 3
АГ 500747
Адмiнiстрацiя ДС спецiального зв"язку
та захисту iнформацiї України
03.08.2011
0443777265
3777265
ведення реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв
Мiж ПАТ Нацiональний депозитрiй
України" та ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлд" укладено договiр про
обслуговування емiсiї цiнних паперiв №
ОБ - 6594 вiд 07.10.2014р. на
невизначений строк. Депозитарiй надає
емiтетну послуги, а емiтент корстується
послугами депозитарiю вiдповiдно до
регламенту депозитарiю та вимог
чинного
законодавства,
щодо
здiйснення депозитарної дiяльностi.
ТзОВ "Пiдприєство "Росан - цiннi
папери"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
223355334
79035, Україна, Львівська обл.,
Цихiвський р-н, Львiв, Пасiчна, 135

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

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

АВ 376975
ДКЦП та ФР
19.10.2007
0322948776
2948776
депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних
паперiв
Мiж ТзОВ "Пiдприємство "Росан "Цiннi
- папери" та ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад" укладено договiр № 96 вiд
16.02.2000р. на вiдкриття рахункiв у
цiнних
паперах,
вiдповiдального
зберiгання та облiку прав власностi на
цiннi папери власника, що будуть
переданi Зберiгачу вiдповiдно до умов
договору ; здiйснення операцiй на
рахунках у цiнних паперах, згiдно умов
чинного законодасвта України.
МПП Аудиторська фiрма "КРОНОС"
Приватне підприємство
21444899
01014, Україна, Київська обл., Київ,
Струтинського,6 кв. 304
1478
Аудиторська палат України
25.01.1996
0445319744
5319744
аудиторськi послуги емiтенту
Згiдно з договором № 14/О/2016 вiд
23.02.2016р. незалежною аудиторською
фiрмою МПП "Аудиторська фiрма
"КРОНОС" здiйснено аудиторську
перевiрку фiнансових звiтiв ПАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад" за
даними фiнасового облiку за перiод з 01
сiчня 2015р. по 31.12.2015р. МПП
"Аудиторська фiрма "КРОНОС" несе
вiдповiдальнiсть за надання висновку
щодо фiнансових звiтiв на основi
результатiв аудиторської перевiрки

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
20.11.1998

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
71/07/1/98

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Закарпатьский ТУ
ДКЦП та ФР

4
0

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
0,25
5 909 832
1 477 458
100
бездокумента арні іменні
рна іменна
На органiзованих бiржових та позабiржових ринках ЦП ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" протягом звiтнього року не оберталися.
Емiтент володiє глобальним сертифiкатом, який знаходиться в Нацiональному депозитарї. Випуск акцiй у 2015 не здiйснювався

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Державне пiдприємство завод "Точприлад" почало свою дiяльнiсть з капiтального ремонту
заводських примiщень загальною площею 300 кв.м., який завершений у другому кварталi 1968
року. Паралельно з виробничою дiяльнiстю в 1968-79 роках проводився капiтальний ремонт
колишнього млина пiд виробничi площi з збiльшенням виробництва. В кiнцi 1981 року введено в
дiю новий виробничий корпус, що збiльшило площi механiчного цеху в 2,5 рази.
На
сьогоднiшнiй день пiдприємство складає цiлiсний майновий комплекс, має потужнiй технiчний
потенцiал для виконання замовлень Мiнiстерства оборони України.
05.10.1998 року наказом ФДМУ № 44-АТ завод "Точприлад" перетворено у вiдкрите акцiонерне
товариство ВАТ Мукачiвський завод "Точприлад".
В зв"язку з змiнами в Законодавствi про Акцiонернi Товариства в травнi 2011 року пiдприємство
перiменовано з Вiдкритого Акцiонерного Товариства в Публiчне Акцiонерне Товариство.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Загальне керiвництво здiйснює Голова правлiння, якому пiдпорядковуються всi служби i
виробничi дiльницi через директорiв, заступникiв, керiвникiв служб i спецiалiстiв. Керiвництво
технiчними службами здiйснює директор технiчний. З 05.03.2015р. внесено змiни до штатного
розпису вiддiлу "Керiвництво" наступнi посади:
- перший заступник голови правлiння Голови правлiння - директор з економiчної безпеки.
- заступник директора з економiчної безпеки
- директор по персоналу та загальним питанням
- заступник директора по персоналу та загальним питанням. Директор технiчний вирiшує
принципiальнi питання технiчного розвитку пiдприємства. Йому пiдпорядковується технiчний
вiддiл, в головi якого стоїть головний технолог, i iнженерно-технiчний вiддiл разом з
ремонтно-технiчною дiльницею i котелнею, яким керують головний механiк i головний
енергетик.
Безпосереднє оперативне керiвництво основним виробництвом здiйснює - заступник голови
правлiння - директор по виробництву.
В залежностi вiд номенклатури виробiв органiзованi виробничi дiльницi:
- по складанню трансформаторiв; по виготовленню кабелiв для автомобiльного виробництва,
виготовлення гучномовцiв для автомобiльної промисловостi.
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 штатних працiвникiв - 1471
Середня чисельнiсть зовнiшнiх сумiсникiв - 5.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 9.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв 67414,7 тис. грн. - збiльшився вiдносно 2014р. на 17%.

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
Пiдприємство не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спiльну дiяльнiсть на територiї України пiдприємство не здiйснює.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будя-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї пiдприємства збоку третiх осiб протягом звiтного року не
поступали.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На пiдприємствi застосовується журнально-ордерна форма бухгалтерського облiку з
використанням ЕОМ (розроблено власнi програми для окремих дiлянок облiку - зарплата, банк,
каса, складський облiк тощо). Наказ № 7 про облiкову полiтику у 2013р. прийнято 04.01.2013р.
Протягом 2014 - 2015 р.р. облiкова полiтика ПАТ є послiдовною i незмiнною. Методологiя та
органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в цiлому вiдповiдають вимогам дiючих
нормативних документiв в галузi бухгалтерського та податкового облiку. В даний час
пiдприємство здiйснює заходи, щодо впрвадження програмного комплексу 1С.
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
На ПАТ Мукачiвському заводi "Точприлад" реалiзуються 6 iнвестицiйних проектiв у
приоритетних видах економiчної дiяльностi в Закарпатськiй областi. Основним видом
дiяльностi пiдприємства є продукцiя з давальницької сировини для "Lear Corporation Hungary
Automotive Manufacturing Limited Liability Company"; LEAR CORPORATION POLAND II SP.
ZO.O,"Knowles Electronics Austria", "EPCOS Elektronikc Полска" Польща, Комерцiйно
торгiвельна компанiя "Subcon GmbH", АКцiонерне товаристо спрощеного типу СЕЛТЕХ
(Seltech). На основi спiвпрацi з iноземними iнвесторами завод серiйно випускає продукцiю iз
давальницької сировини: гучномовцi, якi застосовуються в звичайних i мобiльних телефонах, в

автомобiльних системах сигналiзацiї, в системах зв"язку, в салонах автомобiлiв для вiдтворення
високочастотного звуку музичних аудiо систем; трансформатори для зарядних пристроїв
телефонiв, в системах живлення автомобiлiв та вiдеотехнiки; модулi CD пристроїв компакт
дискiв; кабелi зi з"єднувачами для комунiкацiйних систем; ремонт чорно-бiлих i кольорових
ксероксiв. Вся цiя продукцiя повнiстю вiдправляється iнвесторам. Основними споживачами
продукцiї ПАТ є такi всесвiтно вiдомi фiрми, як "Siemens", "Nokia", "Philips Motorola",
"Volkswagen", "General Motors".
Так як ми працюємо з iнвесторами, тобто вироби
виготовляються з давальницької сировини, на пiдприємствi новi технологiї впроваджуються на
вимогу та пiд контролем iнвесторiв. Головним конкурентом на ринку працi є ТОВ Flex". Так як
пiдприємство працює з iнвесторами та виготовляє продукцiю з дав.сировини, то ми незалежимо
вiд сезонних робiт. Основнi ринки збуту та клiєнти - це країни зарубiжжя (тобто тi країни, з якими
заключенi iнвестицiйнi договори). Джерела сировини - давльницька сировина з країн iнвесторiв.
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
Операцiї з придбання основних засобiв у 2015роцi:
- комп"ютерна та офiсна технiка, та програмне забезпечення на суму - 330 тис. грн.
- меблi та побутова технiка на суму - 165 тис.грн.
- автомобiль на суму 705 тис. грн.
- виробниче обладнання (прес форми, батарея пансерна, машина для виготовлення мембран,
термошафи, гiдравлiчний колун дров, генератори, та iнше обладнання) на суму на суму 1930
тис.грн.
Операцiї з продажту та списання необоротних активiв.
Списано та продано iнвентарних об'єктiв на протязi 2015 року -70 шт.; їх балансова (залишкова)
вартiсть складає - 14 тис. грн.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Такi правочини протягом 2015 року не укладалися.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Значнi правочини стосовно оренди у 2015р. не укладалися. Пiдприємство не займається
екологiчно небезпечним виробництвом.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Суттєвим фактором, що може вплинути на дiяльнiсть товариства - це нестабiльнiсть митного,
валютного та iншого законодавства України у тому числi, складний та дорогий процес митного
оформлення вантажiв, велика ставка щодо проведення митних процедур, що веде за собою
можливiсть невиконання договорiв Австрiйською, Угорською, Польською сторонами. Також
одним з факторiв, який впливає на дiяльнiсть товариства - це зменшення попиту на
продукцiю, яку випускає пiдприємство спiльно з iнвесторами, на мiжнародному ринку.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Факти виплати штрафiв i компенсацiй за порушенням чинного законодавства не траплялись. В
2015 роцi штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Товариство фiнансується за рахунок власних обiгових коштiв, яких достатньо для поточних
потреб.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На протязi 2015 року нових iнвестицiйних договорiв укладено не було.
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)
Оскiльки договори про переробку давальницької сировини укладенi строком на 5 рокiв, то у
наступному роцi, тобто у 2015роцi завод планує продовжити виконання умов заключених
договорiв, крiм договору з Knowles Electronics Austria GmbH, який закiнчив свою дiю у
2015роцi. На пiдставi вищезазначеного у 2015 роцi пропонується зберегти основнi напрямки
дiяльностi, визначенi в 2015 роцi:
- виробництво кабельної продукцiї для автомобiльної промисловостi;
- виробництво апаратури для звуку та вiдтворення звуку та зображення;
- технiчне обслуговування та ремонт комп"ютерної технiки;
- оптова торгiвля iншим промисловим обладнанням;
- загальне будiвництво будiвель (новi роботи, робота з замiнами, реконструкцiя та вiдновлення).
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Протягом 2015 року дослiджень та розробок на пiдприємствi не вiдбувалось.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Cтаном на 31.12.2015 року за участю ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" в судах не
розглядаються справи у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Данi фiнансового звiту ПАТ свiдчать:
- дiяльнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Мукачiвський завод "Точприлад" у 2014-2015
р.р. була рентабельною:
- у 2015 роцi ПАТ одержало прибуток вiд основної (операцiйної) дiяльностi у розмiрi 28086
тис.грн. ( у 2014 роцi - 36035,0 тис. грн.);
- прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування становить 36855 тис.грн. ( у 2014 роцi 28973 тис.грн.) ;
- сума чистого прибутку ПАТ за 2015 рiк становить 30333 тис.грн. (у 2014 роцi - 22253 тис.грн.)

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

Власні основні засоби
(тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
74 544
74 141
69 321
66 940
2 680
4 134
1 111
1 417
1 432
1 650
0

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

0

0
0
0
0
0
0
0
0
74 544
74 141
данних немає

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
74 544
74 141
69 321
66 940
2 680
4 134
1 111
1 417
1 432
1 650

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
74 544

0
0
0
0
74 141

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
119 667
90 817
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
1 477,458
1 477,458
Скоригований статутний капітал
1 477,458
1 477,458
(тис.грн)
В вартiсть чистих активiв входить: статутний капiтал - 1477,0 тис. грн; iнший додатковий
Опис
капiтал - 577 тис. грн., резервний капiтал - 1741,0 тис. грн.; нерозподiлений прибуток 115872 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистого капiталу (власний капiтал) ПАТ на 31.12.2015р. становить 119667 тис.
грн., тобто на 118190 тис. грн перевищує розмiр статутного капiталу ПАТ.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
банкiвська установа - неповязана
ососба
банкiвська установа - неповязана
особа
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
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
64 241

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

01.09.2012

56 895

19,5

31.03.2017

01.05.2011

7 346

11

31.12.2016

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

0

X

X

X

1 987

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
27 995
X
X
X
94 223
X
X
Довгостроковi зобовязання на 31.12.2015р. складають 67672
тис.грн., короткостроковi 26551тис. грн.

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

2

3

4

Основні
види
продукції
2
Виробництво
апаратури
побутового
призначення
для
приймання,
записування
та
вiдтворбванн
я
Виробництво
електророзпо
дiльчої та
контрольної
апаратури
Виробництво
електродвигу
нiв,
генераторiв i
трансформато
рiв
Всього

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
од.вим.)
3
11667667

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
од.вим.)
продукції
6
7
8
11861983
50255,7
34,6

4
49635,9

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
34,4

2048388

77623,8

53,7

2052172

77709,9

53,5

1640150

17213,5

11,9

1646357

17254

11,9

15356205

144473,2

100

15560512

145219,6

100

у грошовій формі
(тис.грн)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2

2
Витрати на сировину
Витрати на електроенергiю та
паливо
Оплата працi та вiдрахування
Амортизацiя
Iншi послуги (перевезення,
телефони, iнтернет, вода та iншi)

3
4
5

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
2,5
3,6
82,8
2,9
8,2

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
07.04.2015
07.12.2015
23.04.2015

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
08.04.2015
08.12.2015
24.04.2015

Вид інформації

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

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2013
1
0
2
2014
1
0
3
2015
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
реєстрацiйна комiсiя, яка обирається на загальних зборах
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Черговi рiчнi збори
(запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
так
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
5
2
0
0
5
3

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 9
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування

Ні
X

Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено
(запишіть)
Інше
У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено
(запишіть)

X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
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
(запишіть)

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
Членiв Наглядової ради було переобрано рiшенням загальних зборiв
(запишіть)
акцiонерiв

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 4 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
ні
так
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
так
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
так
так
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
так
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
ні
так
ні
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так

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

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
д/н
(запишіть)

Ні
X
X

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

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
д/н
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X

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

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
д/н

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
д/н
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
д/н
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
д/н
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
д/н
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи
д/н
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
д/н
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
д/н
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
д/н
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
д/н
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
д/н

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
д/н
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
д/н
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
д/н
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
д/н
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
д/н
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
д/н
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
д/н
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
д/н
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
д/н
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
д/н
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду
д/н

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Мале приватне пiдприємство
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
"Аудиторська фiрма
аудитора - фізичної особи - підприємця)
"КРОНОС"
21444899
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
01014 м. Київ вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Струтинського, 6 кв.304
аудитора
1478, 26.01.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
2015
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
безумовно-позитивна
Думка аудитора

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Мале приватне пiдприємство
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
"Аудиторська фiрма
аудитора - фізичної особи - підприємця)
"КРОНОС"
21444899
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
01014 м. Київ вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Струтинского, 6
аудитора
1478, 26.01.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму "Кронос":
Назва пiдприємства : Мале приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Кронос"
Iндивiдуальний код: 21444899
Назва фiлiї : Київська фiлiя малого приватного пiдприємства аудиторська фiрма
"Кронос"
Iндивiдуальний код фiлiї: 25665835
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi за № 1478
вiд 26 сiчня 2001 року, видане згiдно рiшення № 98 Аудиторської палати
України вiд 26.01.2001 р , дiя якого подовжена до 26 листопада 2020року.
Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторської фiрми
встановленим стандартам для проведення обовязкового аудиту №0512 , виданого
на пiдставi рiшення Аудиторської палати України (надалi - АПУ) вiд
24.12.2014р. № 304/4
Мiсце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.
Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Василькiвська, 30 оф. 404.
Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Мукачiвський
завод "Точприлад" станом на 31 грудня 2015 року та за перiод з 01.01.2015 року по
31.12.2015 року.
1.Адресат: Акцiонерам (власникам цiнних паперiв), керiвництву Публiчного
акцiонерного товариства "Мукачiвський завод "Точприлад",

Звiт щодо фiнансових звiтiв
2.Вступний параграф
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод
"Точприлад"
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України:
14307452
Мiсцезнаходження:
89600 Закарпатська область, м.Мукачеве,
вул..Берегiвська,110
Дата державної реєстрацiї
13.10.1993
Ми, у вiдповiдностi до договору про проведення аудиту вiд 23.02.2016
№14/О/2016, провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного
товариства "Мукачiвський завод "Точприлад" (надалi - ПАТ "Мукачiвський
завод "Точприлад"), яка складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ), за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року.
Фiнансовi звiти, складенi на бланках по формам, затвердженим Мiнiстерством
фiнансiв України:
Баланс ( Звiт про фiнансовий стан ) на 31.12.2015р. (Форма №1 );
Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупний дохiд ) за 2015 рiк ( Форма
№2 );
Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк (за прямим методом ) (Форма №3
);
Звiт про змiни у власному капiталi за 2015 рiк (Форма №4 ),
Примiтки до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих
облiкових полiтик та iншi пояснення до фiнансової звiтностi за рiк, що
закiнчується 31 грудня 2015 р.
Аудитором визначена прийнятнiсть концептуальної основи
фiнансової звiтностi, яка застосована при її складаннi., а саме Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi ( МСФЗ ).
Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог МСФЗ
визначило облiкову полiтику. Облiкова полiтика затверджена Наказом "Про
облiкову полiтику" №7 вiд 04.01.2013 року. Впродовж 2015 року змiни в
облiкову полiтику не вносились. Важливими аспектами облiкової полiтики є
такi її положення:
"
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховується iз
використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання
кожного об'єкту основних засобiв:.
"
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюють та
вiдображають у бухгалтерському облiку та звiтностi за їх справедливою вартiстю,

до якої додаються витрати на операцiю. Iншi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi за
їх справедливою вартiстю.
"
Запаси визнаються на дату звiту за найменшою з двох величин:
собiвартiстю чи чистою вартiстю реалiзацiї.. Встановлений облiковою полiтикою
метод оцiнки вибуття запасiв - метод ФIФО
"
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто
за первiсною вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв.
Величину резерву сумнiвних боргiв визначається методом застосування
абсолютної суми заборгованостi.
"
Кредити та позики визнаються за первiсною вартiстю, яка не включає
будь-якi витрати, пов'язанi з їх отриманням.
"
Довгострокова кредиторська заборгованiсть, яка включає вiдсоткову
складову, оцiнюється на дату балансу за теперiшньою (дисконтованою) вартiстю.
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не
дисконтується).Забезпечення включають розраховану величину забезпечення для
наступної оплати компенсацiї невикористаних вiдпусток.
"
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї та надання послуг визнаються в звiтному
перiодi, коли реально був вiдвантажено (реалiзовано) готову продукцiю або
замовник отримав послугу у повному обсязi.
"
Витрати вiдображаються за методом нарахування.
Облiкова полiтика забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової
звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий
стан пiдприємства, доходи, витрати та фiнансовi результати пiдприємства.
Аудитором проаналiзовано правильнiсть визнання, методи оцiнки та
класифiкацiю активiв та зобов'язань у бухгалтерському облiку товариства.
Аудитор визнає в цiлому правильнiсть класифiкацiї i оцiнки активiв та
зобов'язань в бухгалтерському облiку за винятком деяких несуттєвих
невiдповiдностей.
Крiм фiнансової звiтностi перевiрцi пiдлягали засновницькi та реєстрацiйнi
документи, наказ про облiкову полiтику та iншi внутрiшнi документи товариства.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає
потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
4. Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на
основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до
Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" (в редакцiї Закону України вiд

14.09.2006р. №140-V) та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА) Мiжнародної
федерацiї бухгалтерiв, видання 2014р., прийнятих в якостi Нацiональних
стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №320/1 вiд
29.12.2015р. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр
процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи
оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки.
5. Висловлення думки.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Мукачiвський
завод "Точприлад" станом на 31 грудня 2015 р., його фiнансовi результати i рух
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
6. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Перевiрена аудитором фiнансова звiтнiсть є частиною рiчної регулярної
iнформацiї, що розкривається емiтентом згiдно вимог "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 ( зi змiнами
та доповненнями ).
Емiтентом в складi цiєї iнформацiї розкривається iнформацiя згiдно вимог
Закону України "Про акцiонернi товариства", а також у складi особливої
iнформацiї розкривається iнформацiя щодо подiй, що визначенi в статтi 41
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
У вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої
iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть",
пiд час виконання завдання з аудиту, аудитор здiйснює аудиторськi процедури

щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю,
що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у
вiдповiдностi з вищевказаними законодавчими та нормативними актами, i за
наслiдками цих процедур в роздiлi аудиторського звiту "Звiт щодо вимог iнших
законодавчих i нормативних актiв", аудитор висловлює думку щодо:
а) вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме
частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України;
б) наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та
подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором
фiнансову звiтнiсть");
в) виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону
України "Про акцiонернi товариства";
г) стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
6.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно
Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд
17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.155 ЦКУ "Статутний капiтал
акцiонерного товариства".
Станом на 31.12.2015 року чистi активи товариства 119667 тис.грн. Ця сума
бiльша вартостi статутного капiталу на 118190 тис. грн., що задовольняє
вимогам п.3 ст.155 ЦКУ "Статутний капiтал акцiонерного товариства.
6.2. Вiдповiднiсть мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї
разом з фiнансовою звiтнiстю.
Аудитором була проведена перевiрка проекту рiчної регулярної
iнформацiї, що розкривається емiтентом згiдно вимог "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 ( зi змiнами
та доповненнями ) на предмет виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей
мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом, у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора
щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову
звiтнiсть".
В складi цiєї iнформацiї була проведена перевiрка "Звiту про корпоративне
управлiння" на вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про акцiонернi
товариства", а також перевiрка особливої iнформацiї щодо розкриття iнформацiї

щодо подiй, що визначенi в статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок".
В результатi проведення аудиторських процедур нами було встановлено, що в
ПАТ в 2015 роцi вiдбувалися подiї, iнформацiя про якi розкрита в складi
особливої iнформацiї згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок"
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що
фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з iнформацiю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку.
6.3. Виконання значних правочинiв
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi
вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" до здiйснення значних
правочинiв.
Нами також була отримана iнформацiя щодо здiйснення Товариством
правочинiв, якi б потребували попереднього розгляду та затвердження
загальними зборами акцiонерiв.
Виконання значних правочинiв (коли ринкова вартiсть майна чи послуг,
що є предметом правочину, складає 10 чи бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) здiйснюється у вiдповiдностi до
статтi 70 роздiлу XIII Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008
р. №514-VI зi змiнами.
6.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану
внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
- Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв
- Наглядова Рада
- Правлiння
- Ревiзiйна комiсiя
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується
положеннями Статуту.
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення
i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв,
повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та
бухгалтерськiй контроль та контроль служби внутрiшнього аудиту i ревiзiйної
комiсiї, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж
працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги
зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здiйснення повної
господарської операцiї.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства,
достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i
подальший контроль.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює
Ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки стану
корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства" аудитором зроблено висновок:
- прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в
цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та
вимогам Статуту.
- "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у проектi рiчної
регулярної iнформацiї, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",
затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 ( зi змiнами та доповненнями ).
Iнша допомiжна iнформацiя:
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для
отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи
його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка
ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його
середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї,
яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора,
що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були
поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта
господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно,
може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок
шахрайства або помилки. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв
дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного
управлiння, спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з
ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi ПАТ " Мукачiвський завод "Точприлад " внаслiдок шахрайства.
Аудиторами не виявлено невiдповiдного використання управлiнським
персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства.
Фiнансовий стан ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" стiйкий.
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Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

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
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

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

5 863
5 902
( 39 )
0
74 544
88 186
( 13 642 )
0
0
(0)
0
0
(0)

5 921
6 033
( 112 )
0
74 141
91 542
( 17 401 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

77 223
0
0
0
0

77 223
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
157 630

0
157 285

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

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

4 996
0
0
0
0
0
0
0

4 509
0
0
0
0
0
0
0

1125

12 238

8 156

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

0
7 773
0
0
0
7 814
0
23 535
0
23 535
0
0

0
4 593
0
0
0
15 912
0
23 079
0
23 076
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
481
56 837

0
0
0
0
356
56 605

1200

0

0

1300

214 467

213 890
На кінець
звітного
періоду
4
1 477
0
0
577
0
0
1 741
115 872
(0)
(0)
0
119 667

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

1 477
0
0
208
0
0
1 741
87 391
(0)
(0)
0
90 817

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
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
Керівник

Ремiнець Петро Iванович

Головний бухгалтер

Галас Ольга Мiгалiвна

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
96 961
0
3 833
0
0
0
0

0
0
64 241
0
3 431
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
100 794

0
0
0
0
0
0
0
67 672

1600
1605

0
0

0
0

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

0
13 347
3 589
0
1 002
1 893
0
0
0
0
0
0
0
3 025
22 856

0
17 665
1 987
0
0
1 138
0
0
0
0
0
0
0
5 761
26 551

1700

0

0

1800
1900

0
214 467

0
213 890

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Мукачiвський завод "Точприлад"

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

14307452

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2015 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
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

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

2000

145 217

132 284

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 91 910 )
(0)

( 83 477 )
(0)

2090

53 307

48 807

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
37 207

0
0
0
31 253

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 13 581 )
( 3 379 )
( 45 468 )

( 10 446 )
( 2 524 )
( 31 055 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

28 086

36 035

2195
2200
2220

(0)
0
395

(0)
0
65

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

2240
2241
2250
2255
2270
2275

16 320
0
( 7 943 )
(0)
(3)
0

4 310
0
( 9 675 )
(0)
( 1 762 )
0

2290

36 855

28 973

2295
2300

(0)
-6 522

(0)
-6 720

2305

0

0

2350

30 333

22 253

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

369
369

0
0

(0)

(0)

369
30 702

0
22 253

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
4 423
Витрати на оплату праці
2505
67 984
Відрахування на соціальні заходи
2510
20 222
Амортизація
2515
4 133
Інші операційні витрати
2520
57 576
Разом
2550
154 338
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
599 832
5 909 832
5,132630

За аналогічний
період
попереднього
року
4
2 982
57 954
24 475
3 763
38 328
127 502
За аналогічний
період
попереднього
року
4
5 909 832
5 909 832
3,765420

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник

Ремiнець Петро Iванович

Головний бухгалтер

Галас Ольга Мiгалiвна

2615

5,132630

3,765420

2650

0,00

0,00

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Мукачiвський завод "Точприлад"

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

14307452

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2015 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
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

173 234
5 851
5 851
2 174
0
0
13 201

133 641
2 802
2 702
1 867
0
0
5 119

3025

395

65

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
455
0
0
0
12 074

0
279
0
0
0
16 878

3100
3105
3110
3115
3116

( 23 605 )
( 52 993 )
( 34 651 )
( 14 271 )
(0)

( 28 155 )
( 49 368 )
( 24 335 )
( 12 653 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 21 972 )
59 892

(0)
( 2 843 )
43 297

3200

0

0

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
Керівник

Ремiнець Петро Iванович

Головний бухгалтер

Галас Ольга Мiгалiвна

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 4 333 )
( 2 638 )
(0)
(0)

( 3 656 )
( 1 420 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-6 971

(0)
-5 076

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 48 211 )
(0)
( 5 166 )
(0)

(0)
( 11 659 )
(0)
( 4 110 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-53 377
-456
23 535
0
23 079

(0)
-15 769
22 452
1 083
0
23 535

Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод
"Точприлад"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

14307452

Звіт про власний капітал
За 2015 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
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
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
1 477
0

4
0
0

5
208
0

6
1 741
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
87 391
0

4010
4090
4095

0
0
1 477

0
0
0

0
0
208

0
0
1 741

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
90 817
0

0
0
87 391

0
0
0

0
0
0

0
0
90 817

0

30 333

0

0

30 333

369

0

0

0

0

369

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

369
0

0
0

0
0

0
0

0
0

369
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

-1 852
0

0
0

0
0

-1 852
0

4295
4300

0
1 477

0
0

369
577

0
1 741

28 481
115 872

0
0

0
0

28 850
119 667

Керівник

Ремiнець Петро Iванович

Головний бухгалтер

Галас Ольга Мiгалiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ЗМIСТ
№ роздiлу
Змiст примiток
Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової
звiтностi за рiк, що закiнчується 31.12.2015 р.
1. Загальнi вiдомостi про Товариство
2. Основи пiдготовки, затвердження та подання фiнансової звiтностi
3. Суттєвi положення Облiкової полiтики
4. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення
5. Примiтки до Звiту про фiнансовий стан (Форма №1 Баланс)
6. Примiтки до Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)(Форма №2).
7. Примiтки до Звiту про власний капiтал (Форма №3)
8. Чистi активи
9. Розрахунки з пов'язаними сторонами. Розмiри винагород, виплачених Товариством
управлiнському персоналу
10. Операцiйнi сегменти
11. Умовнi зобов'язання та умовнi активи
12. Сезоннi операцiї
13. Основнi показники оцiнки фiнансово-господарської дiяльностi
14. Подiї пiсля звiтної дати
15. Дата затвердження фiнансової звiтностi
Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi за
рiк, що закiнчується 31 грудня 2015 року
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно подає
фiнансовий стан ПАТ "МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД"" (надалi - Товариство) станом
на 31 грудня 2015 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в
капiталi за рiк, що закiнчується цiєю датою, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (надалi - "МСФЗ").
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
" вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та послiдовне застосування цих принципiв;
" прийняття суджень та оцiнок, якi є об?рунтованими та зваженими;
" iнформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття i пояснення будь-яких
iстотних вiдступiв вiд них у звiтностi;
" пiдготовку звiтностi Товариства як органiзацiї, яка здатна продовжувати дiяльнiсть на
безперервнiй основi, якщо не iснують у найближчому майбутньому передумови, якi б свiдчили
про протилежне.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:
" створення, впровадження та пiдтримання у Товариства ефективної та надiйної системи
внутрiшнього контролю;
" ведення достовiрної облiкової документацiї, яка б розкривала з об?рунтованою впевненiстю у
будь-який час фiнансовий стан Товариства i котра б свiдчила про те, що фiнансова звiтнiсть
вiдповiдає вимогам МСФЗ;
" ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства та Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку України;
" застосування необхiдних заходiв щодо збереження активiв Товариства;
" виявлення i запобiгання випадкам шахрайства та iнших порушень.

Вiд iменi керiвництва
Голова Правлiння

П.I. Ремiнець

Головний бухгалтер

О.М. Галас

1. Загальнi вiдомостi про Товариство
Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод "Точприлад"" є правонаступником
Вiдкритого акцiонерного товариства "Мукачiвський завод "ТОЧПРИЛАД", яке в свою чергу було
правонаступником державного пiдприємства "Мукачiвський завод "Точприлад".
ВАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" створене в процесi приватизацiї майна державного
пiдприємства..
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод "Точприлад"
Скорочене найменування: ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад"
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 14307452
Дата проведення державної реєстрацiї Товариства: 13 жовтня 1993 року
Юридична адреса Товариства: 89600, Закарпатська обл. м. Мукачеве, вулиця Берегiвська,
будинок 110
Фактична адреса Товариства 89600, Закарпатська обл. м. Мукачеве, вулиця Берегiвська, будинок
110
Органiзацiйно - правова форма - акцiонерне товариство
Країна реєстрацiї товариства - Україна
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi на якiй доступна iнформацiя про Товариство: http://tochprilad.com
Адреса електронної пошти: info01@tochprilad.com
Статутний капiтал.
Статутний капiтал Публiчного акцiонерного товариства "Мукачiвський завод "Точприлад""
сформований у вiдповiдностi до Установчих документiв та законодавчих актiв України. Станом
на 31.12.2015 року Статутний капiтал внесений у повному обсязi, складає - 1477458,00 грн (Один
мiльйон чотириста сiмдесят сiм тисяч чотириста п'ятдесят вiсiм гривень), який подiлено на 5 909
832 (П'ять мiльйонiв дев'ятьсот дев'ять тисяч вiсiмсот тридцять двi ) акцiї однакової номiнальної
вартостi - 0,25 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане Державною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку за реєстрацiйним номером 476/1/11 вiд 18.10.2011 року.
Статутний капiтал сформований та внесений в повному обсязi.
Державне майно та кредитнi кошти у сформованому статутному капiталi вiдсутнi.
Форма iснування акцiй - бездокументарна.
Привiлейованих акцiй Товариство не має.
Акцiонери, якi володiють бiльше, нiж 10 % акцiй Товариства, станом на 31.12.2015 року:
- ПАТ "Дiловi партнери" (Україна) -55,48 % загальної кiлькостi акцiй Товариства;
- LEDEMOR INDUSTRIES LIMITED (Kiпр) - 34,43 % загальної кiлькостi акцiй Товариства.
Характеристика основних напрямкiв дiяльностi, сфер бiзнесу Товариства
Товариство спецiалiзується на наданнi послуг, пов'язаних iз серiйним виробництвом та ремонтом
OEM-одиниць, пасивних електричних компонентiв та готових товарiв широкого споживання.
На даному етапi завод спiвпрацює з рядом вiдомих зарубiжних фiрм на основi договорiв про
переробку давальницької сировини.
ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" сертифiковано вiдповiдно до ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 та ISO / TS16949: 2009.
Опис економiчного середовища, в якому функцiонує Товариство
У 2015 роцi Товариство здiйснювало свою виробничу дiяльнiсть в умовах сучасного полiтичного
та економiчного стану держави, який характеризувався кризовими явищами, в тому числi в сферi
виробництва.

Нацiональний банк України, серед iнших мiр, вводив певнi обмеження на купiвлю iноземної
валюти на мiжбанкiвському ринку та ввiв обов'язковий продаж iноземної валюти, що спонукало
Товариство нести додатковi витрати, пов'язанi з обов'язковим продажем i придбанням валюти
для виконання своїх обов'язкiв в iноземнiй валютi.
Крiм полiтичних та економiчних чинникiв, великою мiрою на дiяльнiсть Товариства впливає те,
що податкове, валютне та митне законодавство в Українi може мати неоднозначне тлумачення та
дуже часто змiнюється.
В кiнцi 2015 року закiнчив дiю Контракт з iноземним замовником - Knowles Electronics Austria
GmbH, що, вiрогiдно, призведе до зменшення обсягiв виробництва у 2016 р.
Незважаючи на вищезазначене, керiвництво Товариства робить все можливе, щоб пiдприємство
працювало стабiльно та отримувало прибуток.
Подальший економiчний розвиток Товариства значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає Уряд, а також вiд змiн у податковiй,
митнiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Керiвництво Товариства не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку
України, а також те, який вплив вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства,
але вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної роботи та розвитку.
Чисельнiсть штатних працiвникiв:
на 31.12.2014 р. - 2041 чол.
на 31.12.2015р. - 1581 чол.
2. Основи пiдготовки, затвердження та подання фiнансової звiтностi
Концептуальна основа фiнансової звiтностi
(а) Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" за 2015 рiк складена у вiдповiдностi
до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що дiяли станом на 31.12.2015 року та
оприлюдненi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України (http//www.minfin.gov.ua/). Зазначенi МСФЗ
також включають всi дiючi стандарти бухгалтерського облiку (МСБУ-IAS) а також iнтерпретацiї,
затвердженi Комiтетом по iнтерпретацiям мiжнародної фiнансової звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на базi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за
прийнятною вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до
МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство дотримувалось тих самих суджень, оцiнок та
припущень у вiдношеннi застосування принципiв облiкових полiтик, методiв обчислення,
безперервностi дiяльностi, що i при пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариства станом на i за
перiод, що закiнчився 31 грудня 2014 року.
Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складена на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським
законодавством, шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням
перекласифiкацiй статей з метою достовiрного подання iнформацiї згiдно з принципами МСФЗ.
(b) Компоненти фiнансового звiту, функцiональна валюта та валюта звiтностi
Керуючись МСБО №1 та пп.1 ст.12.1 та пп. 4 ст. 11 Закону України вiд 16.07.1999 року
№
996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" , фiнансова звiтнiсть
складена за формами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що реалiзує
державну полiтику у сферi статистики.
Товариство подає комплект фiнансової звiтностi за рiк, що розпочався 01 сiчня 2015 року та
закiнчується 31 грудня 2015 року в такому складi:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) - Форма №1;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) - Форма №2;

- Звiт про рух грошових коштiв - Форма №3;
- Звiт про власний капiтал - Форма №4;
- Текстовий формат "Пояснювальна записка (Примiтки ) до фiнансової звiтностi за рiк, що
закiнчується 31 грудня 2015р".
Функцiональною валютою Товариства та валютою подання звiтностi є нацiональна валюта
Україна - Гривня.
Усi форми фiнансової звiтностi заповненнi у тисячах гривень ( тис. грн.).
Показники роздiлу IY Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) ф №2 наведенi в
гривнях с копiйками.
При облiку господарських операцiй, здiйснених в iноземнiй валютi, застосовувався курс
вiдповiдної валюти, встановлений Нацiональним банком України на дату здiйснення операцiї або
на дату отримання авансу.
Грошовi кошти на валютних рахунках в банках, кредиторська та дебiторська заборгованостi в
iноземнiй валютi вiдображенi в бухгалтерськiй звiтностi в сумах, вирахуваних на пiдставi
офiцiйного курсу, установленого Нацiональним банком України по видам валют станом на 31
грудня 2015 року.
Дана фiнансова звiтнiсть є звiтнiстю загального призначення.
Рiшення про оприлюднення фiнансової звiтностi прийнято 27 лютого 2016 року
керiвництвом Товариства.
3. Суттєвi положення Облiкової полiтики
(a) Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi та грошовi кошти на банкiвських
рахунках.
(b) Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї. Пiд час трансформацiї фiнансової звiтностi спецiальною комiсiєю визначено
прийнятну вартiсть об'єктiв основних засобiв (згiдно з положеннями МСФЗ 1).
У вiдповiдностi до облiкової полiтики в майбутньому збiльшення вартостi об'єкту основного
засобу внаслiдок переоцiнки вiдображається в додатковому капiталi.
Оцiнку лiквiдацiйної вартостi об'єктiв, якi є повнiстю зношеними за чинними нормами
амортизацiї, але використовуються i вiдповiдають критерiям визнання активу, за облiковою
полiтикою здiйснюється спецiальною комiсiєю Товариства раз на рiк, i вiдображається у складi
додаткового капiталу.
Пiд час реалiзацiї об'єкта основного засобу сума дооцiнки цього об'єкту списується з додаткового
капiталу i включається до нерозподiленого прибутку (збитку).
Якщо складовi об'єкту основних засобiв мають рiзний строк корисного використання, то вони
можуть облiковуватись окремо.
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку
корисного використання кожного об'єкту основних засобiв:
Строк корисного використання
Будинки та споруди
20-50 рокiв
Полiпшення орендованого об'єкту
11 рокiв
Машини та обладнання
3-10 рокiв
Транспортнi засоби
8-15 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар
2- 5 рокiв
Iншi основнi засоби
5 рокiв

Основнi засоби, якi ще не були введенi в експлуатацiю, включають фактичнi витрати, що були
понесеннi на їх придбання (створення).
Основнi засоби, якi на дату звiтностi не введенi в експлуатацiю, не амортизуються
(c) фiнансовi iнвестицiї
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюють та вiдображають у
бухгалтерському облiку та звiтностi за їх справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на
операцiю. Iншi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi за їх справедливою вартiстю.
(d) Запаси
Запаси визнаються на дату звiту за найменшою з двох величин: собiвартiстю чи чистою вартiстю
реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується як цiна реалiзацiї, зменшена на витрати на
збут. Аналiз спiввiдношення вказаних величин показав, що собiвартiсть (iсторична вартiсть)
запасiв у товариствi є нижчою, нiж чиста вартiсть реалiзацiї.
Встановлений облiковою полiтикою метод оцiнки вибуття запасiв - метод ФIФО.
(e) Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за первiсною
вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв. Величину резерву сумнiвних
боргiв визначається методом застосування абсолютної суми заборгованостi. Сумнiвна
дебiторська заборгованiсть вiдображається в складi витрат перiоду.
(f) Кредити та позики
Кредити та позики визнаються за первiсною вартiстю, яка не включає будь-якi витрати, пов'язанi з
їх отриманням.
(g) Кредиторська заборгованiсть
Довгострокова кредиторська заборгованiсть, яка включає вiдсоткову складову, оцiнюється на
дату балансу за теперiшньою (дисконтованою) вартiстю.
Довгостроковi забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної
оплати компенсацiї невикористаних вiдпусток.
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується).
(h) Доходи
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї та надання послуг визнаються в звiтному перiодi коли реально
було вiдвантажено (реалiзовано) готову продукцiю або замовник отримав послугу у повному
обсязi.
(i) Витрати
Витрати вiдображаються за методом нарахування.
(g) Податок на прибуток
До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на
прибуток. Вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) вiдображається у фiнансовiй звiтностi у
складi Звiту про сукупний дохiд (збиток), окрiм випадкiв, коли вiдстрочений податковий актив
(зобов'язання) вiдображається у складi капiталу.
Поточний податок на прибуток - це сума, яка розраховується як вiдсоток вiд прибутку поточного
перiоду, що пiдлягає оподаткуванню (згiдно з податковою звiтнiстю з податку на прибуток).
Порядок розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток
встановлюється Законодавством України.
Вiдстрочений податок на прибуток визнається для всiх тимчасових рiзниць, якщо iснує

впевненiсть, що цi тимчасовi рiзницi будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку,
що пiдлягає оподаткуванню.
Вiдстрочений податок на прибуток вiдображає чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць
мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей
оподаткування.
(к) Резерви
Згiдно МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" резерв визнається в
бухгалтерському облiку, якщо Товариство має поточне зобов'язання, що виникло в результатi
минулих подiй, погашення цього зобов'язання є вiрогiдним та може бути отримана надiйна оцiнка
суми такого зобов'язання.
До складу Резервiв, що облiковуються Товариством згiдно облiкової полiтики включаються:
- зобов'язання по оплатi вiдпусток працiвникам Товариства;
- резерв сумнiвних боргiв по заборгованостi за товари, роботи (послуги).
(l) Iнвентаризацiя:
Термiни проведення iнвентаризацiї майна та зобов'язань встановлюються наказом у вiдповiдностi
Закону України Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi та Положення про
iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
02.09.2014року № 879 i становлять, для:
сировини, основних та допомiжних матерiалiв, купiвельних напiвфабрикатiв та
комплектуючих виробiв, палива, тари, запасних частин, незавершеного виробництва, готової
продукцiї, дебiторської та кредиторської заборгованостей - згiдно наказiв, але не рiдше одного
разу на рiк;
основних засобiв, МШП, спецодягу - згiдно наказiв, але не рiдше одного разу на рiк;
грошових коштiв, цiнних паперiв, бланкiв суворої звiтностi, дорогоцiнних металiв та
дорогоцiнного камiння - згiдно наказiв, але не рiдше одного разу на рiк .
(k) Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй, введених в дiю з 01 сiчня 2016 року
Документ
Дата прийняття
Стислий опис сутi
змiн
МСФЗ 14
30.01 2014 р.
14 стандартизує виняток iз загальних правил.
"Вiдстроченi рахунки тарифного
дозволяє
пiдприємству
за
певних
обставин
вiдiйти вiд загальних засад системи МСФЗ,
(Regulatory
Deferral
вiдображаючи у звiтностi особливi показники.

МСФЗ
Стандарт
регулювання"
Accounts)

Особливi показники не названо
активами/зобов'язаннями й доходами/витратами.
Впливу на суми вiдображенi в фiнансовому звiтi не має.
Виправлення в МСФЗ 11
призначено для врегулювання
спiввiдношення МСФЗ 11 iз правилами МСФЗ

травень 2014 р

Змiни МСФЗ 11

" Спiльна дiяльнiсть". Бухоблiк
"Об'єднання бiзнесу", коли пiдприємство придбаває
придбання часток у спiльних
спiльних операцiях, якi є бiзнесом (у розумiннi
операцiях
МСФЗ 3).
Acquisitions of Interests in Joint Operations
вiдображенi в фiнансовому звiтi не має.
Змiни до МСБО 16, МСБО 38
належать до методiв амортизацiї,
"Основнi засоби" .
залежать вiд показника доходу.
"Нематерiальнi активи".
МСБО 16 i МСБО 38 внесли положення,
Роз'яснення допустимих
встановлюють, що "доходний " метод
методiв амортизацiї
неприйнятний
(
is
not
суми вiдображенi в фiнансовому звiтi не має
Змiни до МСБО 27
"Окрема фiнансова звiтнiсть"
можливiсть
за
методом
участi
звiтностi.

3
частку в
Accounting

for
Впливу на суми

травень 2014 р.

Виправлення
що
В
котрi

appropriate).

серпень 2014 р.
оцiнки
в
капiталi

при

амортизацiї
Впливу

на

Пiдприємствам надається
iнвестицiй
складаннi
окремої

Впливу на суми вiдображенi в фiнансовому звiтi не має.
Змiни до МСФЗ 5
МСФЗ 5 присвячено змiнi способу
"Непоточнi активи, утримуванi
активiв, призначених для продажу:
для продажу, та припинена дiяльнiсть",
декласифiкацiя активу,
МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти:
передбачається не продавати, а передати
розкриття
власнику.
МСБО 19"Виплати працiвникам",
МСФЗ 7 стосуються двох аспектiв: операцiї
триваючого залучення (continuing involvement)
МСБО 34 "Промiжна фiнансова
результатi контрактiв на обслуговування
звiтнiсть"
(пакет
(servicing contracts) i надання примiток у промiжнiй
звiтностi.

вересень 2014 р.

Коригування
вибуття
розглядається
якщо його
iнформацiї",
Змiни до

у
щорiчних
удосконалень циклу 2012-2014)

Змiни МСБО 19 належать до проблеми визначення
ставок дисконтування на регiональних ринках.
Доповнення
до
МСБО
34
"десь
у
промiжнiй
звiтностi"
financial report), яке вживається в 16А.

пояснюють
(elsewhere
in

формулювання
the
interim

Впливу на суми вiдображенi в фiнансовому звiтi не має.
Змiни в МСБО 1 Виправлення в рамках iнiцiативи з
розкриття (Disclosure initiative)
грудень 2014 р.
Правило подання у звiтi лише
суттєвих
статей
однаково
стосується
i
примiток.
Систематизовано
приклади
групування
примiток.
Пояснюються
правила
подання
у
звiтностi
промiжних
пiдсумкових
статей.
Впливу
на
суми
вiдображенi в фiнансовому звiтi не має.
Змiни в МСБО 28, МСФЗ 10
компанiя (iнвестицiйний суб'єкт

грудень 2014 р.

господарювання) оцiнює вкладення в дочiрнi
"Консолiдована фiнансова звiтнiсть",
справедливою вартiстю через
прибуток/збиток, вона звiльняється вiд консолiдацiї.
МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про
положення включено до 17 МСБО 28,
частки участi в iнших суб'єктах
винятки
з
правила
застосування
методу
в капiталi.

Якщо материнська

компанiї за

Аналогiчнi
участi

що описує
господарювання"
-

Впливу на суми вiдображенi в фiнансовому звiтi не має.
Iнформацiя, розкрита в Фiнансовому звiтi Товариства за 2015 рiк, грунтується на стандартах, якi
були прийнятi та набрали чиннiсть станом на 31 грудня 2015 р.
Стандарти, якi вступлять в силу з 01 сiчня 2016 року розглядаються керiвництвом та
застосовуватимуться iз дня набрання чинностi, оскiльки змiни до МСБО та МСФЗ, що набудуть
чинностi пiсля 01.01.2016 року не мають суттєвого впливу на суми вiдображенi в даному
фiнансовому звiтi.
4. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення
Товариство робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми, визнанi у фiнансовий звiтностi.
Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва
та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються
об?рунтованими за iснуючих обставин. Крiм вказаних оцiнок, керiвництво Товариства також
використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики.

Професiйнi судження, якi здiйснюють найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової
вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
"
Припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Товариство
буде продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство. Це припущення ?рунтується
на поточних намiрах, фiнансовому станi Компанiї та комплексу заходiв, якi приймаються
керiвництвом для подальшого стабiльного функцiонування Товариства.
"
Iнфляцiйний вплив. Керiвництво розрахувало кумулятивний iндекс iнфляцiї за перiод,
який складається з останнiх трьох рокiв, включаючи звiтний (2013-2015 р.). Для розрахунку
застосовувався iндекс iнфляцiї, оприлюднений Державною статистикою України. На дату
складання фiнансової звiтностi за 2015 рiк кумулятивний iндекс iнфляцiї дорiвнює 79,88%. Пункт
3 МСБО 29 передбачає, що стандарт не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що
виникає гiперiнфляцiя. Для визначення показника гiперiнфляцiї керiвництвом також було
зроблено аналiз економiчного середовища в Українi за показниками передбаченими стандартом,
але не обмежуючись. На пiдставi професiйного судження керiвництвом Товариства прийнято
рiшення фiнансову звiтнiсть на iнфляцiйний вплив не проводити.
"
Обрання методу амортизацiї та попередня оцiнка строку корисної експлуатацiї активiв а
також знецiнення основних засобiв здiйснюється на пiдставi професiйного судження. Залишковi
термiни корисного використання оцiнюються керiвництвом для кожної одиницi, з урахуванням
стану кожної одиницi та з урахуванням iнвестицiйної програми Товариства.
"
Судження щодо дебiторської заборгованостi. Iнодi спостережнi данi, необхiднi для
попередньої оцiнки суми збитку вiд зменшення корисностi фiнансового активу, можуть бути
обмеженими або не повнiстю вiдповiдними поточним обставинам. Розраховуючи резерв
сумнiвної дебiторської заборгованостi, Керiвництво Товариства керується аналiзом
платоспроможностi конкретних дебiторiв.
5. Примiтки до Звiту про фiнансовий стан (Форма №1 Баланс)
Iнформацiя про наявнiсть майна та зобов'язань Товариства вiдображена в бухгалтерському
балансi за станом на 31.12.2015 р.
Розшифровки руху майна та зобов'язань наведенi у вiдповiдних поясненнях в Примiтках.
Звiт про власний капiтал (скорочено "ЗВК") пояснює рядки балансу №№ 1400, 1405, 1410,
1415;1420.
Звiт про рух грошових коштiв (скорочено "ЗРГК") пояснює рядки балансу №1165
Порiвняльна
Пояснення 5.1 (тис грн)

iнформацiя

Актив

Код рядка

31.12.2014
31.12.2013
1
4
5
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи
5863
5835
первiсна вартiсть
5902
накопичена амортизацiя
39
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Основнi засоби

31.12.2015

2

3
1000
5921

1001

6033

5835
1002

112

1005
1010

74141
74544
76915
первiсна вартiсть
91542
88186
87265
знос
(17401)
13642)
(10350)
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом участi в капiталi 1030
iншi фiнансовi iнвестицiї
1035
77223
72583
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
1040
Вiдстроченi податковi активи
1045
Iншi необоротнi активи
1090
Усього за роздiлом I
1095
157630
155333

1011
1012

77723

157285

II. Оборотнi активи
Запаси
1100
4509
4996
4023
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю,
товари, роботи, послуги
1125
12238
10121
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
1130
за виданими авансами
з бюджетом
1135
7773
7288
у тому числi з податку на прибуток
1136
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155
15912
1098
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
1160
Грошi та їх еквiваленти
1165
23535
1083
Витрати майбутнiх перiодiв
1170
Iншi оборотнi активи
1190
481
233
Усього за роздiлом II
1195
56837
23846
III. Необоротнi активи, утримуванi для
продажу, та групи вибуття
1200
Баланс
1300
213890
214467
179179
Пасив
31.12.15
31.12.14
1
4
5
I. Власний капiтал
Зареєстрований капiтал
1477
1477
Капiтал у дооцiнках
Додатковий капiтал
208

8156

4593
7814
23079
356
56605

Код рядка
31.12.13
2

3

1400
1405
1410

1477
577

208

Резервний капiтал
1741
1741
1190
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420
87391
65573
Неоплачений капiтал
Вилучений капiтал
Усього за роздiлом I
1495
90817
68448
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
1500
Вiдстроченi податковi зобов'язання
Довгостроковi кредити банкiв
1510
96961
58956
Iншi довгостроковi зобов'язання
1515
Довгостроковi забезпечення
1520
4825
Цiльове фiнансування
Усього за роздiлом II
100794
63781
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв
29388
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
13347
6959
розрахунками з бюджетом
3589
1190
розрахунками зi страхування
753
розрахунками з оплати працi
1523
Поточна заборгованiсть за розрахунками
з учасниками
Iншi поточнi зобов'язання
3025
7137
Усього за роздiлом III
22856
46950
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття
Баланс
213890
214467

1415
115872
1425
1430
119667

64241
3431
1525
1595

3833
67672

1600

-

1610

-

-

1615

17665

1620

1987

1625

-

1002

1630

1138

1893

1640
1690

5761

1695

26551

1700
1900
179179

Основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї
Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання (iсторичною собiвартiстю) за
вирахуванням накопиченого зносу. Пiд час трансформацiї фiнансової звiтностi при переходi на
МСФЗ спецiальною комiсiєю було визначено прийнятну вартiсть об'єктiв основних засобiв
(згiдно МСФЗ 1).

На основi результатiв аналiзу ринкових цiн керiвництво дiйшло висновку, що у 2015 роцi
справедлива вартiсть основних засобiв не зазнала суттєвих змiн.
Усi основнi засоби пiдлягають амортизацiї (крiм незавершених капiтальних iнвестицiй). За
кожним об'єктом необоротних активiв визначається вартiсть, яка амортизується. Амортизацiю
основних засобiв Товариство нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, який дiяв на
протязi 2015 року, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної
вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї
понижуючий коефiцiєнт не застосовувався.
Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi Облiковою
полiтикою Товариства. Обрання методу амортизацiї та попередня оцiнка строку корисної
експлуатацiї активiв здiйснюється на пiдставi професiйного судження. Залишковi термiни
корисного використання оцiнюються керiвництвом для кожної одиницi, з урахуванням стану
кожної одиницi та з урахуванням iнвестицiйних планiв Товариства.
На дату звiтного перiоду зобов'язань щодо придбання основних засобiв у Товариства немає.
Основнi
засоби
(Ф1
ряд
1010,1011,1012)
Пояснення 5.2 (тис грн)
Групи основних засобiв
Будинки та споруди Машини
та
обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Багаторiчнi насадження
Iнгi
основнi засоби
Iншi НА-кап. iнвестицiї Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Первiсна вартiсть:
Первiсна вартiсть на 01 сiчня 2015р.
75 314
8
250
2 707
250
45
640
980
88 186
Придбання за 2015 р.
369
2
272
705
64
0
0
261
3 671
Дооцiнка, уцiнка за 2015р.
0
0
0
0
0
0
0
0
Вибуло за 2015 р.
0
277
37
1
0
0
0
315
Iншi змiни за 2015р.
0
0
0
0
0
0
0
0
Первiсна вартiсть на
31 грудня 2015р.
75 683
10 245
3 375
313
45
640
1 241
91 542
Накопичена амортизацiя:
Знос на 01 сiчня 2015р.
5 993
5
570
1 596
205

30
13 642
Дооцiка, уцiнка за 2015р.

248

0
0

0

0
0
0
0
Вибуло за 2015 р.
0
264
36
0
0
301
Нараховано амортизацiї за 2015р. 2 750
398
42
53
4 060
Знос на 31 грудня 2015р.
8 743
111
1 958
42
301
17 401
Залишкова вартiсть
Залишкова вартiсть
69 321
2 680
1 111
15
392
74 544
на 01 сiчня 2015р.
Залишкова вартiсть
66 940
4 134
1 417
3
339
74 141
на 31 грудня 2015р.

0
0
1
0
805
12
0
6
246
0

45
980

67
1241

Iншi розкриття про основнi засоби:
"
основнi засоби,одержанi за фiнансовою орендою: немає
"
вартiсть основних засобiв, переданих в оперативну оренду: 5 441, тис.грн.
"
вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством
обмеження права власностi - немає
"
вартiсть (балансова) оформлених у заставу основних засобiв - 66978 тис.грн.
"
залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо) - немає
"
залишкова (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв- немає
"
вартiсть основних засобiв повнiстю з амортизованих - 2 330,43 тис.грн
"
основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв - немає.
"
вартiсть основних засобiв, призначених для продажу - немає
"
залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй - немає
"
вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування
- немає
"
вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду - немає
"
знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi - немає
"
вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю - немає
Нематерiальнi активи (Ф 1 ряд 1000 1001 1002)
Група нематерiальних активiв
Права користування майном
позначення Iншi нематерiальнi активи Разом

Пояснення 5.3 (тис грн)
Права
на
комерцiйнi

1
3
5
На 01.01.2015
Первiсна вартiсть
4
5902
Накопичена амортизацiя
39
Надiйшло за рiк
154
Дооцiнка
Вибуло за рiк
4
Нараховано амортизацiї за рiк
73
Iншi змiни за рiк
Первiсна вартiсть /амортизацiя
/19
Первiсна вартiсть на 31.12.15 р
277
Накопичена амортизацiя
на 31.12.15 р
112

2
4
5756
142
39

19

5756
6033
112

Права користування майном.
Товариство здiйснює свою господарську дiяльнiсть на земельнiй дiлянцi на пiдставi юридичних
прав, закрiплених Державним Актом на право постiйного користування землею. Оскiльки
Товариство контролює актив та отримує економiчнi вигоди цей актив визнаний у попереднiх
роках в складi нематерiальних активiв як права користування .
Термiн використання не визначений. Амортизацiя не нараховується.
На основi результатiв аналiзу ринкових цiн керiвництво дiйшло висновку, що з дати останньої
переоцiнки справедлива вартiсть права користування земельною дiлянкою не зазнала суттєвих
змiн. На кiнець звiтного 2015 року переоцiнка не проводилась.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на початок та кiнець звiтного перiоду складають суму 980 тис
грн та 1232,0 тис грн вiдповiдно.
В звiтному перiодi (2015 рiк) сума капiтальних iнвестицiй склала - 3 825,0 тис.грн. у тому числi:
придбання та полiпшення основних засобiв - 3 419 тис.грн;
капiтальне будiвництво - 252 тис грн;
придбання нематерiальних активiв - 154, 0 тис.грн;
В попередньому звiтному перiодi (2014 рiк) сума капiтальних iнвестицiй склала - 1 421,0 тис грн ,
у тому числi:
придбання та полiпшення (модернiзацiю, дообладнання) основних засобiв -1 317,00
тис.грн;
придбання нематерiальних активiв - 104, 0 тис.грн.
В фiнансовiй звiтностi вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй вiдображено в складi
основних засобiв .
Iншi фiнансовi iнвестицiї (Ф1 ряд 1035)
В складi iнших фiнансових iнвестицiй облiковуються довгостроковi iнвестицiї (вкладення) у цiннi
папери iнших пiдприємств, а саме акцiї (iменнi, простi, бездокументарнi).

На протязi 2015 року змiн вартостi довгострокових фiнансових iнвестицiй не було.
Переоцiнка фiнансових iнвестицiй у 2015 роцi не здiйснювалась.
В фiнансовiй звiтностi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi за собiвартiстю.
Грошовi кошти на їх еквiваленти (Ф1 ряд1165)
31.12.2015 31.12.14
в нацiональнiй валютi
5470,0
942,0
в iноземнiй валютi 17609,0
22593,0
Разом
23079,0
Класифiкацiя запасiв (Ф1 ряд 1100)
Сировина i матерiали
Паливо
Тара i тарнi матерiали
Будiвельнi матерiали
Запаснi частини
Малоцiннi та швидкозношуванi
предмети
Готова продукцiя
Товари
Разом

Пояснення 5.4 (тис грн)

23535,0

(Пояснення 5.5 (тис грн)
на 31.12.2015
на 31.12.2014
18
32
168
1
2
481
326
1
1
223
1855

238
2577
1762

4509

58

1762
4996

Iншi розкриття про запаси
Балансова вартiсть запасiв:
"
вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї - немає;
"
переданих у переробку - немає;
"
оформлених в заставу - немає.
Активи на вiдповiдальному зберiганнi: давальницька сировина, що облiковується за балансом.
Запаси, призначенi для продажу (товари та готова продукцiя): - 3617 тис.грн.
У 2015 роцi уцiнка (дооцiнка) запасiв не проводилась.
Товарна дебiторська заборгованiсть (Ф1 ряд 1125)
Дебiторська заборгованiсть на початок звiтного перiоду складала- 12238,0 тис. грн , на кiнець
року - 8156,0 тис грн.
Заборгованiсть з пов'язаними сторонами - вiдсутня.
Безнадiйна заборгованiсть не списувалась.
Резерв сумнiвних боргiв у 2015 роцi не нараховувався.
Iнша дебiторська заборгованiсть (Ф1 ряд 1155)
Iнша дебiторська заборгованiсть на початок звiтного перiоду складала - 7814,0 тис. грн , на
кiнець - 15912,0 тис грн.
Заборгованiсть з пов'язаними сторонами -вiдсутня.
Безнадiйна заборгованiсть не списувалась.
Резерв сумнiвних боргiв у звiтному 2015 роцi не нараховувався.
Довгостроковi кредити банкiв та iншi довгостроковi зобов'язання (Ф1 ряд 1510)
Товариством укладено з банкiвською установою, яка є непов'язаною особою, договори про
вiдновлювану кредитну лiнiю, а саме:
в iноземнiй валютi (євро) - в травнi 2011 року;
в нацiональнiй валютi (гривнi) - в вереснi 2012 року.
Сума зобов'язань за даними договорами в гривневому еквiвалентi на початок звiтного перiоду
складає 96961,0 тис грн , в тому числi зобов'язання за кредитом в iноземнiй валютi - 39881 тис.
грн.

На кiнець звiтного перiоду зобов'язання за кредитами складають - 64241 тис. грн. , в т.ч в
iноземнiй валютi - 7346 тис грн.
Модель облiку фiнансових зобов'язань - неамортизована вартiсть.
За умовами договорiв в наступному 2016 роцi пiдлягає поверненню:
вся сума заборгованостi по кредиту в iноземнiй валютi - 7346 тис грн;
заборгованiсть по кредиту в нацiональнiй валютi у розмiрi - 600 тис грн;
вiдсотки за користування кредитними коштами - у сумi 14581 тис грн., в т.ч вiдсотки за
користування кредитними коштами в iноземнiй валютi - 330 тис.грн.
В фiнансовiй звiтностi вiдсотки вiдображенi в складi поточних зобов'язань (ряд 1615 Ф1).
Вид застави - нерухоме майно, а саме: комплекс, загальною площею 13013,0 кв.м.
Вартiсть предмету iпотеки - 72768 тис.грн.
Кiнцевий термiн погашення всiх зобов'язань за кредитами:
в iноземнiй валютi - 2016 рiк;
в нацiональнiй валютi - березень 2017 р
Забезпечення (Ф1 ряд 1520)
Класифiкацiя забезпечень станом
- Забезпечення на оплату вiдпусток

на

31.12.2015
3431

на

31.12.2014
3833

Сума, визнана Товариством як забезпечення на оплату вiдпусток розрахована, як найкраща оцiнка
видаткiв, необхiдних для погашення iснуючого зобов'язання на кiнець звiтного перiоду. Сума
забезпечення окрiм зобов'язань на оплату вiдпусток безпосередньо працiвникам також включає
вiдшкодування видаткiв за рахунок забезпечення.
Протягом звiтного перiоду здiйснено:
нарахування забезпечень на оплату вiдпусток в сумi - 6267 тис грн;
використання суми /тобто, витраченi i списанi за рахунок забезпечення / - 6669 тис грн.
Вiдстроченi податки (Ф1 ряд 1045, 1500)
Вiдстрочений податок на прибуток визнається для всiх тимчасових рiзниць, якщо iснує
впевненiсть, що цi тимчасовi рiзницi будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку,
що пiдлягає оподаткуванню. З 01 сiчня 2015 року змiнилися базовi засади розрахунку об'єкта
оподаткування податком на прибуток, який базується на фiнансовому результатi, визначеному за
правилами стандартiв бухгалтерського облiку. Вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань
Товариством не визнано.
Поточнi зобов'язання (Ф1 ряд 1600-1695)
грн)
Склад поточних зобов"язань
/+;-/
короткостроковi кредити банкiв
0
за товари, роботи,послуги
13347
4318
розрахунки з бюджетом

Пояснення 5.6 (тис

Рядка Балансу Ф1/
1600

31.12.2015

31.12.2014

Вiдхилення

0

0

1615

17665

1620

1987

3589
(1602)
розрахунки iз страхування
1625
0
1002
(1002)
Розрахунки з оплати працi
1893
1138
1893
(755)
аванси отриманi та iншi зобов'язання 1690
5761
3025
2736
Разом
1695
26551
22856
3659
В рядку 1615 Ф 1 станом на 31.12.15 вiдображена заборгованiсть Товариства зi сплати
вiдсоткiв за користування кредитом в сумi 14581 тис грн..
Списання товарної кредиторської заборгованостi, а також заборгованостi за розрахунками
в т. ч. перед пов'язаними сторонами, а вiдповiдно, i визнання доходу, у звiтному перiодi не було.
6. Примiтки до Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)(Форма №2).
Додаткова iнформацiя про характер доходiв та витрат
Представлено в форматi, обраному на пiдставi судження керiвництва.
Статтi
доходiв
та
Пояснення 6.1
(тис грн.)

витрат

2015 рiк
2014 рiк
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг)
132284
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї(товарiв, робiт, послуг)
(83477)
Iнший
операцiйний
Пояснення 6.2 (тис грн.)

дохiд

(Ф2

ряд

2000,2050)

145217
(91910)

(Ф2

ряд

2120)
2015

2014 рiк
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв
Операцiйна курсова рiзниця
6008
Iншi операцiйнi доходи
25014
Разом
31253
Iншi
операцiйнi
Пояснення 6.3 (тис грн.)

401

231
6264
30542
37207

витрати

(Ф2

ряд

2180)
2015

2014 рiк
Операцiйна курсова рiзниця
26055
Iншi операцiйнi витрати
5000
Разом

рiк

37295
8173
45468

рiк

31055
Адмiнiстративнi
Пояснення 6.4 (тис грн.)

витрати

(Ф2

ряд

2130)
2015

2014 рiк
заробiтна плата та нарахування
витрати на вiдрядження
амортизацiя
комунальнi послуги
276
податки i збори
213
витрати на зв"язок
201
матерiали та паливо
376
резерв вiдпусток
550
утримання офiсного обладнання
послуги банку
258
iншi
2349
Разом
10446

рiк

5688

5032
340
817

112
1175
226
337
241
403
529
46

34
232
4592
13581

Витрати
на
Пояснення 6.5 (тис грн.)

збут

(Ф2

ряд

2150)
2015

2014 рiк
заробiтна плата та нарахування
амортизацiя
матерiали
резерв вiдпусток
163
митнi i дозвiльнi витрати
iншi
0
Разом
2524
Iншi
фiнансовi
доходи
Пояснення 6.6 (тис грн.)
2014 рiк
Доходи: вiдсотки отриманi
Витрати: вiдсотки за кредитом
(9675)

959

рiк
964
29
25

43
41
108
1623

1343
605
3379

та

фiнансовi

витрати

(Ф2

ряд

395
(7943)

2220

,2250)

2015

рiк
65

Iншi
доходи
Пояснення 6.7 (тис грн.)

та

витрати

(Ф2

ряд

2240,

2270)

2015 рiк
2014 рiк
Доходи: не операцiйна курсова рiзниця
Iншi доходи
65
Витрати: не операцiйна курсова рiзниця
Iншi витрати

16320

4245
(1247)
(515)

3

Податок на прибуток:
Розрахунок поточного податку на прибуток (Ряд 1090 i 1500 Ф1) ( ряд 2300 Ф2)
Пояснення 6.8 (тис грн.)
Поточний податок на прибуток ( данi податкової звiтностi)
Вiдстроченi податковi активи:
на початок звiтного року
на кiнець звiтного року
Вiдстроченi податковi зобов'язання:
на початок звiтного року
на кiнець звiтного року
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього:
у тому числi:
поточний податок на прибуток
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань
Вiдображено у складi власного капiталу - усього
у тому числi:
поточний податок на прибуток
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань

6522

6522
6522

Iнший сукупний дохiд
В складi iншого сукупного доходу вiдображена сума безкоштовно отриманого обладнання у
розмiрi -369 тис грн. (ряд 2445 Ф2)
7. Примiтки до Звiту про власний капiтал (Форма №3)
Звiт про власний капiтал (скорочено "Ф3") пояснює рядки балансу №№ 1400, 1405, 1410,
1415;1420
Порiвняльна
Пояснення 7.1 (тис грн.)
Резервний капiтал
1
3
6

iнформацiя
Статутний капiтал
Нерозподiлений прибуток (збиток) Усього
2
4

Додатковий капiтал
5

Залишок на 01.01.2014 р.

1477

208

1190

65573

68448
Чистий прибуток (збиток) за звiтний
перiод 2014 рiк
0
0
22253
Дооцiнка ОЗ
0
0
185
Iншi змiни в капiталi за 2014 рiк
0
0
(69)
Вiдрахування до капiталу
551
(551)
Змiни( з урахуванням коригувань)
551
21818
Залишки на 31.12.2014 року
1741
90817
Залишок на 01.01.2015 р.
1141
90817
Чистий прибуток (збиток) за звiтний
перiод 2015 рiк
0
0
30333
Дооцiнка ОЗ
0
0
0
Iншi змiни в капiталi за 2015 рiк
0
0
(1483)
Вiдрахування до капiталу
Змiни( з урахуванням коригувань)

0
22253
0
185
0
(69)

22369
1477

208
87391

1477

208
87391
0
30333

0
0
369
(1852)
369
28481

28850
Залишки на 31.12.2015 року
1741

1477
115872

577
119667

Статутний капiтал Товариства
Статутний капiтал Товариства визначено пiд час корпоратизацiї державного майна, яке
знаходилось на державному пiдприємствi - станом на 01.10.1998 року за дiючою на час оцiнки
Методикою оцiнки вартостi майна пiд час приватизацiї (затвердженою постановою КМУ № 961
вiд 16.08.1996р). Статутний капiтал Публiчного акцiонерного товариства "Мукачiвський завод
"ТОЧПРИЛАД"" сформований у вiдповiдностi до Установчих документiв та законодавчих актiв
України. Станом на 31.12.2015 року розмiр статутного капiталу складає - 1477 458 (один мiльйон
чотириста сiмдесят сiм тисяч чотириста п'ятдесят вiсiм) гривень 00 копiйок, який подiлено на 5
909 832 (п'ять мiльйонiв дев'ятьсот дев'ять тисяч вiсiмсот тридцять двi) акцiї однакової
номiнальної вартостi - 0,25 гривнi.
Статутний капiтал сформований та внесений в повному обсязi.

Форма iснування акцiй - бездокументарна.
Привiлейованих акцiй Товариство не має.
Вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнi.
Потенцiйних простих акцiй немає.
Резервний капiтал
Товариством створено резервний капiтал в розмiрi 1741 тис грн. Розмiр резервного капiталу в
звiтному перiодi не змiнювався. Зовнiшнi вимоги (норми Законодавства, Статуту) щодо
створення резервного капiталу виконанi.
Iншi змiни у власному капiталi вiдбулися за рахунок:
"
(+) збiльшення на суму 369 тис грн, а саме:
Товариство отримало обладнання без вимоги компенсацiї (безкоштовно).
"
(-) зменшення на суму 1852 тис грн, а саме:
прийнято рiшення про списання дебiторської заборгованостi по розрахунках з бюджетом
по ПДВ на суму 895 тис грн у зв'язку з отриманням рiшення суду про вiдмову Товариству в
оскарженi повiдомлення рiшення ОДПI;
списано суму витрат на харчування працiвникiв Товариства згiдно умов Колективного
договору та iншi витрати в розмiрi 957 тис грн.
Цiлi, полiтки та процеси Товариства стосовно управлiння капiталом
Керiвництво Товариства усвiдомлює вiдповiдальнiсть, покладену на нього акцiонерами щодо
управлiння Товариством. Мета управлiння капiталом Товариства полягає у максимiзацiї
прибутку, забезпечення фiнансового розвитку Товариства.
Основнi полiтики управлiння капiталом полягають у:
оптимiзацiї розподiлу сформованого капiталу за видами дiяльностi та напрямками
використання;
забезпечення максимальної прибутковостi капiталу, що використовується при
передбаченому рiвнi фiнансового ризику;
оптимiзацiї обороту капiталу та iншому.
Показники ефективностi управлiння капiталом Товариства
Рентабельнiсть власного капiталу /фiнансова рентабельнiсть/
- 28,82%
Де ROE - рентабельнiсть власного капiталу
BKn- власний капiтал на початок перiоду
BKk - власний капiтал на кiнець перiоду.
Коефiцiєнт фiнансового левериджу
-

0,79

DR - коефiцiєнт фiнансового левериджу (Debt Ratio)
CL короткостроковi зобов'язання (Current Liabilities)
LTL довгостроковi зобов'язання (Long Term Liabilities)
LC позиковий капiтал (Loan Capital)
EC власний капiтал (Equity Capital)
Коефiцiєнт вiдношення чистого боргу до власного капiталу - 0,61
KDR - коефiцiєнт вiдношення чистого боргу до власного капiталу
CL короткостроковi зобов'язання (Current Liabilities)
LTL (Long Term Liabilities)
Cash- грошовi кошти та їх еквiваленти
ES власний капiтал (Equity Capital)
8. Чистi активи

Найменування показника
Чистi активи

Код На 31 грудня 2015 р. На 31 грудня 2014 р.
1495 119667
90817

Чистi активи вiдповiдають вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих
активiв перевищує зареєстрований (пайовий) капiтал на 118190 тис грн.
9. Розрахунки з пов'язаними сторонами Розмiри винагород, виплачених Товариством
управлiнському персоналу
В звiтному перiодi Товариство не здiйснювало операцiї з пов'язаними сторонами, крiм оплати
працi управлiнському персоналу.
Ключовий управлiнський персонал (голова правлiння, голова та члени правлiння Товариства,
голова та члени Наглядової ради та ревiзiйної комiсiї) отримує короткостроковi винагороди, що
включають в себе виплати, пов'язанi з виконанням своїх службових обов'язкiв.
Винагороди управлiнському персоналу Товариства
9.1 (тис грн.)
Оплата працi
Оплата по середньому заробiтку (вiдрядження) 124
Премiї за результатами дiяльностi
Оплата вiдпустки по календарних днях
Доходи в натуральнiй формi
Iншi нарахування й компенсацiї
Виплати по закiнченню трудової дiяльностi
Разом
Страховi внески з доходiв управлiнського персоналу
Витрати по виплатам
адмiнiстративних витрат.

основному

Пояснення
949
399
190
708
2370
899

управлiнському

персоналу

вiдображенi

в

складi

10. Операцiйнi сегменти
На основi аналiзу джерел i характеру ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства та прибутку, що
вiдповiдає їм, органiзацiйної й управлiнської структури, системи внутрiшньої звiтностi для
формування даних по сегментах первиною визнана iнформацiя з операцiйних сегментiв - видам
дiяльностi, вторинною - iнформацiя з географiчних сегментiв.
Показники
Пояснення 10.1 (тис грн.)

за

Найменування показника Доходи звiтних сегментiв
прибуток
без
(збиток)
1
2
4
Операцiйна дiяльнiсть звiтних сегментiв:
Вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв,робiт, послуг)
145217
53307

господарським

сегментом

Витрати звiтних сегментiв Валовий
ПДВ
3

91910

у тому числi по договорах з доходом
вiд реалiзацiї бiльше 10%:
Knowles Electronics Austria 43311
21150
Lear Corporation Hungari
45950
13265
Lear Corporation Poland
31643
9801
Epcos Elektronics Hungari 17254
3565
Iншi
7059
5526
Iнша операцiйна дiяльнiсть 37207
-8261
Адмiнiстративнi витрати
Витрати на збут
Разом вiд операцiйної дiяльностi
Фiнансова дiяльнiсть
Iншi доходи
16715

22161
32685
21842
13689
1533
45468
13581
3379

Iншi витрати
Витрати вiд участi в капiталi
Результат вiд дiяльностi сегмента
Розшифровка доходiв та витрат, наведена вище, вiдображає данi по операцiйним сегментам
Товариства.
Комерцiйнi, адмiнiстративнi а також iншi доходи та витрати не розподiляються.
Показники за географiчно-збутовим сегментом
(тис грн.)
Найменування показника
Австрiя
Угорщина
Польща
1
2
3
5
Дохiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв,робiт, послуг)
43311
63205
7059
Балансова вартiсть активiв звiтних сегментiв

Пояснення 10.2
Iншi
4
31643

11. Умовнi зобов'язання та умовнi активи Товариства
Умовних зобов'язань та умовних активiв у Товариства - немає.
12. Сезоннi операцiї
Дiяльнiсть Товариства протягом звiтного року не пiдпадає пiд iстотний вплив сезонних або
циклiчних факторiв
13 Основнi показники оцiнки фiнансово-господарської дiяльностi
Фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства в звiтному перiодi по вiдношенню до минулого
характеризується основними показниками, наведеними в таблицi.

Назва показника
КОД Економiчна сутнiсть показника
на кiнець року
на початок
року
1
2
3
4
5
Показники лiквiдностi
Розмiр оборотного капiталу 10
Показує величину власного капiталу, що є джерелом покриття
поточних активiв
30054 33981
Поточна лiквiднiсть 20
Дозволяє визначити у скiльки разiв поточнi активи перевищують
поточнi зобов'язання 2,13 2,49
Термiнова лiквiднiсть
30
Вiдображає лiквiднiсть активiв на випадок потреби
термiнового погашення поточних зобов'язань
1,13 1,49
Критична лiквiднiсть
40
Вiдображає покриття поточних зобов'язань найбiльш
лiквiдними активами, тобто лiквiднiсть активiв на випадок необхiдностi негайного погашення
поточних зобов'язань
0,87 1,03
Маневренiсть оборотного капiталу 50
Вiдображає частку оборотних коштiв, що припадає на
запаси, незавершене виробництво i готову продукцiю 0,15 0,15
Фiнансова стабiльнiсть
60
Показує, чи досить у пiдприємства власних коштiв для
покриття всiх зобов'язань 1,27 0,73
Фiнансова незалежнiсть
70
Вiдображає частку власникiв пiдприємства в загальнiй сумi
коштiв, вкладених, а також реiнвестованих у його дiяльностi 0,56 0,42
Маневренiсть власного капiталу 80
Показує,
якою
частиною
власного
капiталу
пiдприємство вiльно маневрує, тобто як його частка не вкладена в основнi активи, а
використовується для фiнансування поточної дiяльностi
0,16 0,18
Коефiцiєнт покриття iнвестицiй 90
Показує частку активiв, що втiлюють у собi власний
капiтал i довгостроковi зобов'язання
0,87 0,89
Коефiцiєнт структури довгострокових вкладень 100
Показує, яка частина капiтальних активiв
профiнансована за рахунок довгострокових позикових коштiв, а яка втiлює власний капiтал
0,43 0,64
Фiнансова залежнiсть
101
Показник, обернений до показника фiнансової незалежностi
(п.2) 0.44 0.57
Коефiцiєнт довгострокового залучення позикових коштiв
102
Показує, яка частина в
джерелах формування необоротних активiв припадає на власний капiтал, а яка - на довгостроковi
позиковi кошти
0,43 0,64
Коефiцiєнт структури залученого капiталу
103
Дає уявлення про структуру залученого
капiталу, вiдображаючи, яка його частина припадає на довгостроковi зобов'язання 0,72 0,81
Рентабельнiсть
1.Рентабельнiсть iнвестицiй
Прибуток на сумарний капiтал
104
Визначає
продуктивнiсть
пiдприємства, незалежно вiд джерел його походження 0,14

усього

0,11
Прибуток на власний капiтал
105
Показує
рентабельнiсть
iнвестицiй,
спрямованих i згодом реiнвестованих у пiдприємство його власника 0,29

капiталу

первiсно

0,28
2. Рентабельнiсть продажу 106
Характеризує прибутковiсть пiдприємства, показуючи рiвень
прибутку на кожну гривню обсягу продажу
19,34%

27,24%
Показник дiлової активностi
Оборотнiсть активiв 107
Показує, скiльки разiв за аналiзований перiод тi чи iншi оборотнi
активи повертаються до початкової стадiї кругообiгу, який вони здiйснюють 2,56
3,28
Оборотнiсть дебiторської заборгованостi 108
Показує, скiльки разiв протягом перiоду обсяги
надходжень вiд реалiзацiї можуть вмiстити в собi середнiй залишок дебiторської заборгованостi
14,2
11,83
14. Подiї пiсля звiтної дати
На дату пiдписання /затвердження фiнансової звiтностi до випуску за рiк, що закiнчився 31 грудня
2015 року, керiвництву Товариства стали вiдомi наступнi подiї:
Рiшенням Верховного Суду України вiдмовлено в задоволеннi позовних вимог ПАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад" до ОДПI по оскарженню податкового повiдомлення - рiшення
на суму 895 тис грн щодо зарахування суми ПДВ до податкового кредиту.
Дана подiя вiдображена в фiнансового звiту Товариства за 2015 рiк, а саме:
проведено списання за рахунок нерозподiленого прибутку (див роздiл змiни у власному капiталi)
15. Дата затвердження фiнансової звiтностi Дiйсна фiнансова звiтнiсть пiдписана 27.02.2015 року вiд iменi керiвництва такими посадовими
особами:
Голова правлiння ___________________________П.I. Ремiнець
Головний бухгалтер ______________________________О.М. Галас

