Титульний аркуш
25.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 1880/64
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Ремiннянець Андрiнняй Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiннячне акцiнняонерне товариство "Мукачiннявський завод
"Точприлад"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14307452
4. Місцезнаходження: 89600, Україна, Закарпатська обл., Мукачево, Берегiннявська, 110
5. Міжміський код, телефон та факс: 0313131119, 0313131896
6. Адреса електронної пошти: olga.halas@tochpriнняlad.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2018, прийнято
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.tochpriнняlad.co
m

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/
або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
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(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
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27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом
звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiннячне акцiнняонерне товариство "Мукачiннявський 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)
998
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
26.51 - Виробництво iннянструментiнняв iння обладнання для вимiннярювання, досiннялiннядження та
навiннягацiнняї
27.11 - Електродвигуни, генеоратори iння трансформатори
26.40 - Виробництво електронної апаратури побутового прзначення для приймання,
запису та вiннядтворення звуку iння зображення
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Фiннялiнняя АТ "Укрексiннямбанк"
2) МФО банку
322313
3) Поточний рахунок
26007000015255
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Фiннялiнняя АТ "Укрексiннямбанк"
5) МФО банку
322313
6) Поточний рахунок
26007000015255
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Орган державної влади, що
Дата
видав ліцензію
закінчення
дії ліцензії

1
Використання прекурсорiнняв
Опис
Виготовлення, реалiннязацiнняя iння
ремонт вiнняйськової технiнняки
Опис
Посередницька дiнняяльнiннясть
митного брокера
Опис

2
№ 112

3
29.12.2015

(дозволу)
(за
наявності)
5
29.12.2020

4
Комiннятет контролю з
наркотиками
Ziнняцензiнняя на придбання, збергання, ввезення, вивезення, перевезення,
вiннядпуск прекурсорiнняв, видана для роботи виробництва.
АВ 372271 16.01.2008 Мiннянiннястерство промислової
полiннятики
Ziнняцензiнняя видана на виготовлення, реалiннязацiнняю та ремонт вiнняйськової
технiнняки, так як є потреба та потужнiнняй потенцiнняал.
АЕ521236 04.08.2014
Державна митна служба
України
Посередницька дiнняяльнiннясть митного брокера.

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
АТ "Суднобудiннявний завод "Залiнняв"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
14307251
4) Місцезнаходження
АР Крим, м. Керч, вул.Танкiннястiнняв, 4.
5) Опис
ПАТ "Мукачiннявський завод "Точприлад" володiнняє часткою 9,975% - 91790000шт. акцiнняй ВАТ
"Суднобудiннявний завод "Залiнняв". В даний час цiнняннiння папери заблокованiння.
1) Найменування
ПАТ "Київмедпрепарат"
2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
00480862
4) Місцезнаходження
031032 м. Київ вул. Саксаганського, 139
5) Опис
ПАТ "Мукачiннявський завод "Точприлад" володiнняє часткою 6,1011%, що дорiннявню 707970
акцiнняй ПАТ "Київмедпрепарат"
1) Найменування
ПАТ "Стахановський вагонобудiннявний завод"
2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00210890
4) Місцезнаходження
94013 Zуганська обл., м. Стаханов, пр. Zенiнняна,67
5) Опис
ПАТ "Мукачiннявський завод "Точприлад" володiнняє 2,32%, що дорiннявню 5510000шт. акцiнняй ПАТ
"Стахановський вагонобудiннявний завод".

13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата введення посади
корпоративного
секретаря
1
01.10.2014
Опис

Прізвище, ім'я по
Дата призначення особи
Контактні дані: телефон
батькові особи,
на посаду
та адреса електронної
призначеної на посаду
корпоративного
пошти корпоративного
корпоративного
секретаря
секретаря
секретаря
2
3
4
0313131119,
01.10.2014
Zогойда Iрина Петрiвнарина Петрiннявна
Iрина Петрiвнаnfo01@tochpriнняlad.con
д/н

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

907/95516

Господарський суд
Закарпатської
областiння

ПАТ "Банк "Фiннянанси
та Кредит"

ПАТ "Мукачiннявський
завод "Точприлад"

Нацiнняональний Банк
України, Фонд
гарантування вкадiнняв
фiннязичних осiнняб

Стягнення заборгованостiння за
кредитним Договором № 143512 вiнняд 11.09.2012 р на суму:
- 18 503 352,58 грн. з них 16
281 566,21 грн. основного
зобов'язання, 345 198,37 грн.
прострочена заборгованiннясть по
процентах, 1 876 588,00 грн.
пенiння

Стан розгляду
справи
Позивачем
05.03.2019р.
подано
касацiнняйну
скаргу до
Верховного
суду. Справу не
призначено до
розгляду

Примітки:
Щодо стану розгляду справи: Рiнняшенням Господарського суду Закарпатської областiння вiнняд 13.08.2018 р. позов задоволено частково: вирiнняшено стягнути на користь ПАТ
"Банк "Фiннянанси та Кредит" 7 456 890,16 грн., з них 5 580 302,16 грн. основного зобов'язання за кредитом та суму 1 876 588,00 грн. пенiння. Розстрочено виконання рiнняшення
на 3 мiннясяця рiннявними частинами по 2 485 630,05 грн. щомiннясяця.
Постановою Захiннядного апеляцiнняйного господарського суду вiнняд 21.01.2019 р. рiнняшення Господарського суду Закарпатської областiння вiнняд 13.08.2018 р. залишено без змiннян.
Позивачем 05.03.2019 р. подано касацiнняйну скаргу до Верховного суду. Справу не призначено до розгляду.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Загальне керiннявництво здiнняйснює Голова правлiнняння, якому пiннядпорядковуються всiння служби iння
виробничiння дiнняльницiння через директорiнняв, заступникiнняв, керiннявникiнняв служб iння спецiнняалiннястiнняв. Згiннядно до
штатного розпису вiнняддiннялу "Керiннявництво" iнняснують наступнiння посади:
- директор з виробництва - заступник голови правлiнняння,
- директор технiннячний,
- заступник голови правлiнняння Голови правлiнняння - з безпеки та загальним питанням
- директор фiннянансовий.
- директор з управлiнняння персоналом.
З 01.08.2017 введено посаду до штатного розпису "Керiннявництво" - Почесний президент компанiнняї.

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
Середньооблiннякова чисельнiннясть штатних працiннявникiнняв - 998
Середня чисельнiннясть зовнiнняшнiннях сумiннясникiнняв - 5.
Чисельнiннясть працiннявникiнняв, якiння працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0.
Фонд оплати працiння штатних працiннявникiнняв 87239,00 тис. грн.

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
Пiннядприємство не належить до будь-яких об"єднань пiннядприємств.
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
Спiнняльну дiнняяльнiннясть на територiнняї України пiннядприємство не здiнняйснює.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будя-якiння пропозицiнняї щодо реорганiннязацiнняї пiннядприємства збоку третiннях осiнняб протягом звiннятного року не
поступали.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На пiннядприємствiння застосовується журнально-ордерна форма бухгалтерського облiнняку з
використанням програми 1С, крiнням того використовуються розробленiння власнiння програми для
окремих дiннялянок облiнняку. Наказ № 3/1 вiнняд 03.01.2017р. про облiннякову полiннятику пiннядприємства
визначено:
- метод наразування амортизацiнняї - прямолiннянiнняйний,
- метод оцiннянки вартостiння запасiнняв: за меншою з таких двох величин: собiннявартiннясть та чиста вартiннясть
реалiннязацiнняї,
- метод облiнняку та оцiннянки вартостiння фiннянансових iннянвестицiнняй - за собiннявартiннястю.

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 Мукачiннявському заводiння "Точприлад" реалiннязуються iннянвестицiнняйнiння проекти у приоритетних
видах економiннячної дiнняяльностiння
в Закарпатськiнняй областiння.
Основним видом дiнняяльностiння
пiннядприємства є продукцiнняя з давальницької сировини для LEAR CORPORATIрина ПетрiвнаON POLAND Iрина ПетрiвнаIрина Петрiвна SP.
ZO.O, Комерцiнняйно торгiннявельне товариство "Subcon GmbH", "EPCOS Elektroniнняkc Полска" Польща,
Комерцiнняйно торгiннявельна компанiнняя "Subcon GmbH", Акцiнняонерне товаристо спрощеного типу
СЕZТЕХ (Seltech). На основiння спiннявпрацiння з iнняноземними iннянвесторами завод серiнняйно випускає
продукцiнняю iнняз давальницької сировини: гучномовцiння, якiння застосовуються в звичайних iння мобiнняльних
телефонах, в автомобiнняльних системах сигналiннязацiнняї, в системах зв"язку, в салонах автомобiннялiнняв для
вiннядтворення високочастотного звуку музичних аудiнняо систем; трансформатори для зарядних
пристроїв телефонiнняв, в системах живлення автомобiннялiнняв та вiннядеотехнiнняки; модулiння CD пристроїв
компакт дискiнняв; кабелiння зiння з"єднувачами для комунiннякацiнняйних систем; ремонт чорно-бiннялих iння
кольорових ксероксiнняв. Вся цiнняя продукцiнняя повнiннястю вiннядправляється iннянвесторам. Основними
споживачами продукцiнняї ПАТ є такiння всесвiннятно вiннядомiння фiннярми, як "Siнняemens", "Nokiнняa", "Phiнняliнняps
Motorola", "Volkswagen", "General Motors". Так як ми працюємо з iннянвесторами, тобто вироби
виготовляються з давальницької сировини, на пiннядприємствiння новiння технологiнняї впроваджуються на

вимогу та пiнняд контролем iннянвесторiнняв. Головним конкурентом на ринку працiння є ТОВ Flex". Так як
пiннядприємство працює з iннянвесторами та виготовляє продукцiнняю з дав.сировини, то ми не залежимо
вiнняд сезонних робiннят. Основнiння ринки збуту та клiнняєнти - це країни зарубiнняжжя (тобто тiння країни, з
якими заключенiння iннянвестицiнняйнiння договори). Джерела сировини - давльницька сировина з країн
iннянвесторiнняв.

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
Операцiнняї з придбання основних засобiнняв у 2018роцiння:
Придбання та полiнняпшення основних засобiнняв: 942тис. грн.
Придбання нематерiнняальних активiнняв 96 тис. грн.
Операцiнняї з продажту та списання необоротних активiнняв.
Вибуло основних засобiнняв протягом 2018р. - 748 тис. грн., в тому числiння, повнiннястю зношених - 748
тис. грн.

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
Значнiння правочини стосовно оренди у 2018р. не укладалися. Пiннядприємство не займається
екологiннячно небезпечним виробництвом.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Суттєвим фактором, що може вплинути на дiнняяльнiннясть товариства - це нестабiнняльнiннясть митного,
валютного та iнняншого законодавства України у тому числiння, складний та дорогий процес митного
оформлення вантажiнняв, велика ставка щодо проведення митних процедур, що веде за собою
можливiннясть невиконання договорiнняв Австрiнняйською, Угорською, Польською сторонами. Також
одним з факторiнняв, який впливає на дiнняяльнiннясть товариства - це зменшення попиту на
продукцiнняю, яку випускає пiннядприємство спiнняльно з iннянвесторами, на мiнняжнародному ринку.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента

Товариство фiннянансується за рахунок власних обiннягових коштiнняв, 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 протязiння 2018 року дiнняють договори з переробкидавальницької сировини для LEAR
CORPORATIрина ПетрiвнаON POLAND Iрина ПетрiвнаIрина Петрiвна SP. ZO.O, Комерцiнняйно торгiннявельне товариство "Subcon GmbH",
"EPCOS Elektroniнняkc Полска" Польща, Комерцiнняйно торгiннявельна компанiнняя "Subcon GmbH",
Акцiнняонерне товаристо спрощеного типу СЕZТЕХ (Seltech). Виконання цих договорiнняв планується
здiнняйснювати до моменту їх завершення.
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)
Оскiнняльки договори про переробку давальницької сировини укладенiння строком на 5 рокiнняв, то у
наступному роцiння, тобто у 2019роцiння завод планує продовжити виконання умов заключених
договорiнняв. На пiннядставiння вищезазначеного у 2019 роцiння пропонується зберегти основнiння напрямки
дiнняяльностiння, визначенiння в 2018 роцiння:
- виробництво кабельної продукцiнняї для автомобiнняльної промисловостiння;
- виробництво апаратури для звуку та вiннядтворення звуку та зображення;
- технiннячне обслуговування та ремонт комп"ютерної технiнняки;
- оптова торгiннявля iнняншим промисловим обладнанням;
- загальне будiннявництво будiннявель (новiння роботи, робота з замiннянами, реконструкцiнняя та вiннядновлення).

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Протягом 2018 року дослiнняджень та розробок на пiннядприємствiння не вiннядбувалось.
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
Данiння фiннянансового звiнняту ПАТ свiннядчать:
- дiнняяльнiннясть Публiннячного акцiнняонерного товариства "Мукачiннявський завод "Точприлад" у 2017-2018
р.р. була рентабельною:
- у 2018 роцiння ПАТ одержало прибуток вiнняд основної (операцiнняйної) дiнняяльностiння у розмiннярiння 10858
тис.грн. ( у 2017 роцiння - 16712 тис. грн.);
- прибуток вiнняд звичайної дiнняяльностiння до оподаткування в 2018р. становить 5234 тис.грн. (у 2017
роцiння 8880 тис.грн).
- сума чистого прибутку ПАТ за 2018 рiнняк становить 3783 тис.грн. (у 2017 роцiння становить 6605
тис.грн. )

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
наглядова рада

Структура

Персональний склад

Наглядова рада
Голова правлiнняння
Почесний президент
Фiннянансовий директор Директор з
управлiнняння персоналом
Заступник
Голови правлiнняння
Директор з
виробництва
Технiннячний директор

Наглядоа наглядової ради - Браїлова
Нiнняна Iрина Петрiвнавановна
Члени налядової ради - Zакiнняза Олена
Євгенiнняївна,
- Краглевич
В"ячеслав Вiннякторович
- Попович Вiнняктор
Юлiнняйович
- Войтенко
Сергiнняй Миколайович

з безпеки та загальним питанням
Пiннядпорядковiння служби
Пiннядпорядковiння служби
Пiннядпорядковiння служби
Пiннядпорядковiння служби
Пiннядпорядковiння служби
та вiнняддiнняли

почесний
президент
правлiнняння

та

вiнняддiнняли
та
вiнняддiнняли
та
вiнняддiнняли
та вiнняддiнняли
Пiннядпорядковується Наглдовiнняй радiння

Наглядова рада

Голова правлiнняння Почесний
президент
Фiннянансовий директор
Директор з
управлiнняння персоналом
Заступник
Голови правлiнняння
Директор з
виробництва
Технiннячний директор
з безпеки та загальним питанням
Пiннядпорядковiння служби
Пiннядпорядковiння служби
Пiннядпорядковiння служби
Пiннядпорядковiння служби
Пiннядпорядковiння служби
та вiнняддiнняли
вiнняддiнняли
та вiнняддiнняли

та
та

Почесний президент Ремiннянець Петро
Iрина Петрiвнаванович
Наглядоа наглядової ради - Браїлова
Нiнняна Iрина Петрiвнавановна
Члени налядової ради - Zакiнняза Олена
Євгенiнняївна,
- Краглевич
В"ячеслав Вiннякторович
- Попович Вiнняктор
Юлiнняйович
- Войтенко
Сергiнняй Миколайович

Голова правлiнняння - Ремiннянець Андрiнняй
Петрович
Члени правлiнняння - Галас Ольга
Мiннягалiннявна
- Ремiннянець Сергнiнняй
Петрович
- Возний Андрiнняй
Богданович
- Шевченко Наталiнняя
Михайлiннявна

вiнняддiнняли

та
вiнняддiнняли

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова правлiнняння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ремiннянець Андрiнняй Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища, Нацiнняональний авiнняацiнняйний унiнняверситет
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Мукачiннявський завод "Точприлад", голова правлiнняння заводу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.08.2017, обрано 3
9) Опис
Посадова особа немає непогашеної судимостiння за посадовiння та корисливiння злочини.
1) Посада
Головний бухгалтер (член правлiнняння)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галас Ольга Мiннягалiннявна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1968
5) Освіта
Вища. Мукачiннявський технологiннячний iннянститут
6) Стаж роботи (років)
33
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ Мукачiннявський завод "Точприлад", заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017, обрано 3
9) Опис
Посадова особа немає непогашеної судимостiння за посадовiння та корисливiння злочини.
1) Посада

Директор з виробництва (член наглядової ради)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попович Вiнняктор Юлiнняйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1958
5) Освіта
Вища, Ужгородський Державний унiнняверститет
6) Стаж роботи (років)
37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ Мукачiннявський завод "Точприлад", iннянженер - технолого з 18.12.2000р., з 01.11.2002р.
переведено на посаду iннянженера - акустика; з 26.05.2003 - начальник цеху, з 11.06.2007р.
призначено на посаду директора "Точприлад- 4", з метою приведення у вiннядповiнняднiнняс
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017, обрано 3
9) Опис
Посадова особа немає непогашеної судимостiння за посадовiння та корисливiння злочини.
1) Посада
Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Браїлова Нiнняна Iрина Петрiвнаванiннявна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1966
5) Освіта
Вищий Київська Iрина ПетрiвнаНГ
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Телесистеми України"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017, обрано 3
9) Опис
На посаду Голови Наглядової ради призначено рiнняшенням Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд
23.04.2014р.; особлива iннянформацiнняя вiнняд 23.04.2014р. Посадова особа немає непогашеної судимостiння
за посадовiння та корисливiння злочини.
1) Посада
Голова ревiннязiнняйної комiннясiнняї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiннякiннятiннян Андрiнняй Сергiнняйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища, Iрина Петрiвнанститут адвокарури при КНУ iнням. Шевченка
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
З 19.01.2012р. старший юрисконсульт ТОВ "Юридична компанiнняя "Фiннянанси та кредит
ZЕКС".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017, обрано 3
9) Опис
На посаду голови ревiннязiнняйної комiннясiнняї призначено рвшенням Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд
23.04.2014р. Особлива iннянформацiнняя вiнняд 23.04.2014р. Посадова особа немає непогашеної судимостiння
за посадовiння та корисливiння злочини.
1) Посада
Директор по персоналу та загальним питання (член правлiнняння)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ремiннянець Сергiнняй Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1985
5) Освіта
Вища, Нацiнняональний Авiнняацiнняйний Унiнняверситет
6) Стаж роботи (років)
11
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
З 06.04.2010р. по 04.03.2015 року працював на посадiння начальника цеху ПАТ
"Мукачiннявський завод "Точприлад". З 05.03.2015р. по сьогоднiнняшнiнняй час працює на посадiння директор з безпеки по персоналу та загальним питанням в ПАТ "Мукачiннявський завод
"Точприлад".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017, обрано 3
9) Опис
На посаду члена правлiнняння обрано вiннядповiннядно до Статуту товаричства (згiннядно рiнняшення
Наглядової ради вiнняд 07.12.2015р. протокол № 9) на строк дiнняї повноважень правлiнняння. Посадова
особа немає непогашеної судимостiння за посадовiння та корисливiння злочини.
1) Посада

Заступник директора технiннячного по новiнняй технiнняцiння (член правлiнняння)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Возний Андрiнняй Богданович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1984
5) Освіта
Вища, Київський Славiннястичний Унiнняверситет
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
З 22.06.2010р. по 09.04.2014р працював на посадiння керiннявника проекту ПАТ "Мукачiннявський
завод "Точприлад". З 10.04.2014р. працюав на посадiння начальника цеху. З 04.01.2016р.
переведений на посаду заступника директора технiннячного (по новiнняй технiнняцiння) ПАТ "Мукачiнняв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017, обрано 3
9) Опис
На посаду члена правлiнняння обрано вiннядповiннядно до Статуту товаричства (згiннядно рiнняшення
Наглядової ради вiнняд 07.12.2015р. протокол № 9) на строк дiнняї повноважень
правлiнняння.Непогашеної судимостiння за корисливiння та посадовiння злочини немає. Заборони обiнняймати
певнiння посади та /або займатися певною дiнняяльнiннястю - вiннядсутнiння.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Краглевич Вячеслав Вiннякторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Вища, КНУ iнням. Шевченка
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
03.01.2012 р. по цей час старший юрисконсульт ТОВ "Юридична компанiнняя "ЕФ.СIрина Петрiвна.
ZЕКС".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017, обрано 3
9) Опис
На посаду члена Наглядової ради призначено рiнняшенням Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд
23.04.2014р.; особлива iннянформацiнняя вiнняд 23.04.2014р. Посадова особа немає непогашеної судимостiння
за посадовiння та корисливiння злочини.

1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Войтенко Сергiнняй Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1984
5) Освіта
Вища, Київський унiнняверситет iннянформацiнняйно-комунiннякацiнняйних технологiнняй
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
З 31.01.2014 року по сьогоднiнняшнiнняй час працює начальником вiнняддiннялу логiннястики в ТОВ
"Козацька стрiнняла".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017, обрано 2
9) Опис
На посаду члена Наглядової ради призначено рiнняшенням Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд
23.04.2015р.; особлива iннянформацiнняя вiнняд 23.04.2015р. Посадова особа немає непогашеної судимостiння
за посадовiння та корисливiння злочини.
1) Посада
Член рiннявiннязiнняйної комсiннясiнняї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iрина Петрiвнальїн Борис Iрина Петрiвнаванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1952
5) Освіта
Вища,Ставропольське ВВАУZШ
6) Стаж роботи (років)
46
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
З 01.10.2013 р. по теперiнняшнiнняй час працює на посадiння начальника гаражу в ТОВ "Козацька
стрiнняла".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017, обрано 2
9) Опис
На посаду члена ревiннязiнняйної комiннясiнняї призначено рiнняшенням Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд
24.04.2017р. Посадова особа немає непогашеної судимостiння за посадовiння та корисливiння злочини.

1) Посада
Член ревiннязiнняйної комiннясiнняї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ерпс Наталiнняя Сергiнняївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1970
5) Освіта
Вища, Zьвiннявський Державний аграрний унiнняверситет
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
З 25.07.2011 р. по теперiнняшнiнняй час - головний економiнняст ПАТ "Мукачiннявський завод
"Точприлад".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017, обрано 3
9) Опис
На посаду члена ревiннязiнняйної комiннясiнняї призначено рiнняшенням Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд
23.04.2014р.; особлива iннянформацiнняя вiнняд 23.04.2014р. Посадова особа немає непогашеної судимостiння
за посадовiння та корисливiння злочини.
1) Посада
Член ревiннязiнняйної комiннясiнняї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кальницький Олександр Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1961
5) Освіта
Вища, Київський економiннячний унiнняверситет
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
10.03.2005 р. - по теперiнняшнiнняй час заступник директора "Київський суднобудiннявнийсудноремонтний завод".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017, обрано 3
9) Опис
На посаду члена ревiннязiнняйної комiннясiнняї призначено рiнняшенням Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд
23.04.2014р.; особлива iннянформацiнняя вiнняд 23.04.2014р. Посадова особа немає непогашеної судимостiння
за посадовiння та корисливiння злочини.

1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Zакiнняза Олена Євгенiннявна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1964
5) Освіта
Вища, Схiннядноєвропейський унiнняверситет економiнняки iння менеджменту
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
З 29.11.1993 року - 30.05.2010 року - юрисконсульт "Мукачiннявський завод "Точприлад".
31.05.2010 року - 31.07.2012 року - заступник директора з юридичних питань ПАТ
"Мукачiннявський завод "Точприлад".
З 01.08.2012 року по сьогоднiнняшнiнняй час - головний юрисконсу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017, обрано 3
9) Опис
На посаду члена Наглядової ради призначено рiнняшенням Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд
23.04.2014р.; особлива iннянформацiнняя вiнняд 23.04.2014р. Посадова особа немає непогашеної судимостiння
за посадовiння та корисливiння злочини.
1) Посада
Директор фiннянансовий (член правлiнняння)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Наталiнняя Михайлiннявна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища, Президентський унiнняверситет мiнняжрегiнняональної академiнняї управлiнняння персоналом по
напрямку економiнняка iння пiннядприємство
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
З 05.05.2015р. прийнято на посаду директора виконавчого ПАТ "Мукачiннявський завод
"Точприлад". З 16.09,2016р. переведена на посаду - директор фiннянансовий, по сьогоднiнняшнiнняй день.
Непогашеної судимостiння за корисливiння та посадовiння злочини немає. Заборони обiнняймати
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017, обрано 3
9) Опис

На посаду члена правлiнняння обрано вiннядповiннядно до Статуту товаричства (згiннядно рiнняшення
Наглядової ради вiнняд 19.04.2017р. протокол № 4) на строк дiнняї повноважень правлiнняння. Посадова
особа немає непогашеної судимостiння за посадовiння та корисливiння злочини.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова правлiнняння
Член правлiнняння
Член правлiнняння
Член наглядової
ради
Голова Наглядової
ради
Голова ревiннязiнняйної
комiннясiнняї
Член наглядової
ради
Член наглядової
ради
Член ревiннязiнняйної
комiннясiнняї
Член наглядової
ради
Член правлiнняння
Член правлiнняння
Член ревiннязiнняйної
комiннясiнняї
Член ревiннязiнняйної

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Ремiннянець Андрiнняй
Петрович
Галас Ольга
Мiннягалiннявна
Ремiннянець Сергiнняй
Петрович
Попович Вiнняктор
Юлiнняйович
Браїiннялова Нiнняна
Iрина Петрiвнаванiннявна
Нiннякiннятiннян Андрiнняй
Сергiнняйович
Краглевич
Вячеслав
Вiннякторович
Zакiнняза Олена
Євгенiннявна
Ерпс Наталiнняя
Сергiнняївна
Войтенко Сергiнняй
Миколайович
Возний Андрiнняй
Богданович
Шевченко Наталiнняя
Михайлiннявна
Iрина Петрiвнальїн Борис
Iрина Петрiвнаванович
Кальницький

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
1122

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0,018985

6
1122

7
0

7

0,0001

7

0

10

0,0002

10

0

10

0,0002

10

0

254

0,0043

254

0

100

0,0017

100

0

200

0,0034

200

0

5

0,000084

5

0

10

0,0002

10

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0,000033

2

0

0

0

0

0

комiннясiнняї

Олександр
Володимирович
Усього

1722

0,029202

1722

0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Розвиток пiннядприємства на 2019 рiнняк базується на трьох основних напрямках, одним з яких iння
залишається робота з iнняснуючими замовниками. В загальному стратегiнняя має наступний вигляд:
Основнiння стратегiннячнiння напрямки: (диверсифiннякацiнняя стратегiннячних напрямкiнняв):
- розвиток роботи з iнняснуючими патнерами;
- розвиток роботи з iннянсуючою базою компанiнняй;
- пошук нових партнерiнняв, в тому числiння: вiннядвiннядування виставок, робота з консалтиноговими
компанiнняями, перехiнняд на роботу з вищими технологiннячними компетенцiнняями.

2. Інформація про розвиток емітента
Фiннянансовiння активи та фiннянансовiння зобов'язання первiннясно оцiннянюються та вiннядображаються
пiннядприємство у бухгалтерському облiнняку та звiннятностiння за їх справедливою вартiннястю, до якої
додаються витрати на операцiнняю. Iрина Петрiвнаншiння фiннянансовiння iннянвестицiнняї вiннядображенiння за їх справедливою
вартiннястю.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариством такiння правочини та деривативи не укладались iння тому впливу на оцiннянку його активiнняв,
зобовязань, фiннянансового стану iння доходiнняв або витрат емiннятента немає.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Протягом звiннятного перiнняоду фiннянансовiння ризики у товариства вiннядсутнiння так як фiннянансовий ризик
виникає у випадку, коли пiннядприємства вступають у вiннядносини з рiннязними фiннянансовими
iннянститутами (банками, iннянвестицiнняйними, страховими, факторинговими, лiннязинговими компанiнняями,
бiнняржами та iннян), тому Товариство не розробляло та не здiнняйснювало завдання та полiннятику щодо
управлiнняння фiннянансовими ризиками, у тому числiння полiннятику щодо страхування кожного основного
виду прогнозованої операцiнняї, для якої використовуються операцiнняї хеджування.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство не керується Кодексом корпоративного управлiнняння, оскiнняльм власного кодексу
корпоративного управлiнняння товариство немає.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
д/н
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
д/н
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
д/н
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

Дата проведення
25.04.2018
Кворум зборів
90
Опис
ПРОТОКОZ № 19
загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв публiннячного акцiнняонерного товариства
"Мукачiннявський завод "Точприлад"
м. Мукачево
квiннятня 2018 року

25

Мiннясце проведення Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв ПАТ "Мукачiннявський
завод "Точприлад" (код ЄДРПОУ: 14307452) (далiння - Товариство):
Закарпатська область, м. Мукачеве, вул. Берегiннявська,110, адмiннянiннястративний
корпус 3-iнняй поверх, кiннямната для нарад.
Дата та час проведення Загальних зборiнняв Товариства: 25.04.2018р. з
11год. 00хв. по 12год. 30хв.
Дата та час проведення реєстрацiнняї акцiнняонерiнняв: 25.04.2018р. початок о
10год. 00хв., закiннянчення о 10год. 50хв. за київським часом, за мiннясцем
проведення.
СZУХАZИ:
З вступним словом виступає голова зборiнняв Гудов Костянтин
Володимирович.
Гудов К.В.: Шановнiння акцiнняонери! Загальнiння збори акцiнняонерiнняв скликано за
рiнняшенням наглядової ради Товариства, перелiнняк акцiнняонерiнняв, якiння мають право

на участь у загальних зборах, для реєстрацiнняї на зборах сформовано станом
на 19.04.2018 року, реєстрацiнняю на зборах акцiнняонерiнняв проводила за
дорученням наглядової ради реєстрацiнняйна комiннясiнняя, склад якої обраний
наглядовою радою (протокол наглядової ради № 1 вiнняд 14.03.2018 р.), у
наступному складiння :
- Антоник Катерина Антонiннявна,
- Zогойда Iрина Петрiвнарина Петрiннявна,
- Шекмар Zюбов Iрина Петрiвнаванiннявна,
Шекета Zюбов Сергiнняївна
Оголошення про проведення зборiнняв опублiнняковано в офiнняцiнняйному
виданнiння НКЦПФР - "Вiннядомостiння Нацiнняональної комiннясiнняї з цiннянних паперiнняв та
фондового ринку" вiнняд 23.03.2018 р. за № 57 (2810), на у загальнодоступнiнняй
iннянформацiнняйнiнняй базiння даних (iннянтернет-сторiннянцiння) НКЦПФР - www.smiнняda.gov.ua,
на власному веб-сайтiння товариства в системiння iннянтернет - 23.03.2018 р.- не
пiннязнiнняше нiнняж за 30 днiнняв до дати їх проведення. Акцiнняонерам повiннядомлення
про скликання зборiнняв було розiнняслано поштою персонально кожному в
термiнняни (за 30 днiнняв) згiннядно Статуту та чинного законодавства України.
Пропозицiнняй щодо внесення змiннян до Проекту порядку денного не
надходило.
Для оголошення результатiнняв реєстрацiнняї було надано слово головiння
реєстрацiнняйної комiннясiнняї п. Zогойда Iрина Петрiвнаринiння Петрiннявнiння.
Доповiннядає голова реєстрацiнняйної комiннясiнняї Zогойда Iрина Петрiвнарина Петрiннявна.
Всього за перелiнняком акцiнняонерiнняв, що сформований за рiнняшенням наглядової
ради товариства станом на 19.04.2018 року на 24.00 год. за київським часом
(протокол наглядової ради № 1 вiнняд 14.03.2018р.), якiння мають право на участь
у загальних зборах - ___555____, статутний капiннятал становить 1 477 458
гривень, який подiннялено на 5 909 832 простих iнняменних акцiнняї, на балансiння
Товариства акцiнняй немає, кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй - 5796253 штук - 100%.
На зборах зареєструвалися акцiнняонери та їх уповноваженiння представники
___11____осiнняб, котрим належить ___5319078___
акцiнняй, кiннялькiннясть
голосуючих(голосiнняв) __5319078___акцiнняй, що складає __90%__ статутного
капiнняталу.
Вiннядмов акцiнняонерам в реєстрацiнняї на зборах не було. У вiннядповiннядностiння до ст. 41
Закону України "Про акцiнняонернiння товариства" кворум для проведення зборiнняв
досягнуто. Збори є правомочними.
Чи є запитання до голови реєстрацiнняйної комiннясiнняї?
Запитань немає.
Гудов Констянтин Володимирович (iнняден.код 2671500398), якого
рiнняшенням наглядової ради вiнняд 14.03.2018 р.) обрано Головою зборiнняв,
оголосив рiннячнiння Загальнiння збори вiннядкритими. Гудов Костянтин
Володимирович повiннядомив акцiнняонерiнняв, що згiннядно зазначеного вище рiнняшення
наглядової ради (протокол № 1 вiнняд 14.03.2018 р.), секретарем зборiнняв обрано

Zакiннязу Олену Євгенiнняївну (iнняден. Код 2338203269), а також Гудова
Костянтина Володимировича - голову зборiнняв та Zакiннязу Олену Євгенiнняївну секретаря зборiнняв рiнняшенням наглядової ради уповноважено пiннядписати
протокол загальних зборiнняв вiнняд 25.04.2018 р. Згiннядно рiнняшення наглядової ради
вiнняд 14.03.2018 р. обрано до складу тимчасової лiннячильної комiннясiнняї наступнiння
особи:
- Антоник Катерина Антонiннявна,
- Zогойда Iрина Петрiвнарина Петрiннявна,
- Шекмар Zюбов Iрина Петрiвнаванiннявна,
Шекета Zюбов Сергiнняївна.
Тимчасова лiннячильна комiннясiнняя здiнняйснює пiннядрахунок голосiнняв до моменту
обрання лiннячильної комiннясiнняї. Гудов К.В. зачитав наступнiння питання, що
пропонуються до розгляду згiннядно затвердженого Наглядовою радою
порядку денного:
Порядок денний:
1. Обрання лiннячильної комiннясiнняї загальних зборiнняв Товариства та припинення її
повноважень.
2. Схвалення рiнняшення Наглядової ради про порядок та спосiнняб засвiннядчення
бюлетенiнняв.
3. Затвердження регламенту проведення зборiнняв Товариства.
4. Розгляд Звiнняту Правлiнняння Товариства за 2017 р., затвердження заходiнняв та
прийняття рiнняшення за результатами його розгляду.
5. Розгляд Звiнняту Наглядової ради за 2017 р., затвердження заходiнняв та
прийняття рiнняшення за результатами його розгляду.
6. Розгляд висновкiнняв зовнiнняшнього аудиту за 2017 р. та затвердження заходiнняв
за результатами його розгляду.
7. Затвердження Звiнняту та висновкiнняв Ревiннязiнняйної комiннясiнняї за 2017 р. та
прийняття рiнняшення за наслiннядками його розгляду.
8. Затвердження рiннячного звiнняту Товариства за 2017 р.
9. Розподiннял прибутку за 2017 р., затвердження розмiнняру дивiннядендiнняв та
порядку їх виплати.
10. Прийняття рiнняшення про надання згоди, схвалення, пiннядтвердження дiнняї,
вчинення значних правочинiнняв:
- вiнняд 26.05.2017 р. про внесення змiннян до Договору про переробку
давальницької сировини №260 вiнняд 06.11.2009 р. (в нової редакцiнняї),
укладеного з ТзОВ "Електроннiння складовiння частини "ЕПКОС", країни
Угорщина, щодо внесення змiннян до п. 1.1.,5.4,12.9.3.;
- договiнняр про переробку давальницької сировини № 7/17 вiнняд 09.11.2017 р.,
укладеного з EGSTON System Electroniнняc spol. s.r.o., країни Чеська
Республiнняка, на загальну суму 4 мiнняльйони євро,
- договору про переробку давальницької сировини з Тайко Електронiннякс
Полска ТзОВ, країни Польща, на загальну суму 6 600 000 Євро на кожний
рiнняк.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiнняв.

12. Про змiнняну типу Товариства з публiннячного на приватне акцiнняонерне
товариство.
13. Про змiнняну найменування Товариства з ПАТ на ПрАТ.
14. Внесення змiннян до Статуту Товариства та затвердження його в нової
редакцiнняї.
15. Затвердження в нової редакцiнняї Положень Товариства про загальнiння збори,
про наглядову раду, про правлiнняння, про ревiннязiнняйну комiннясiнняю.
Гудов К.В. запропонував проект рiнняшення з процедурного питання зборiнняв:
на пiннядставiння частини 5 статтiння 40 Закону України "Про акцiнняонернiння товариства"
прийняти загальними зборами рiнняшення про заборону фiнняксування
технiннячними засобами ходу загальних зборiнняв або розгляду окремого питання
порядку денного загальних зборiнняв.
Акцiнняонери та їх представники голосували по цьому процедурному
питанню шляхом пiннядняття рук:
"ЗА": одноголосно,
"ПРОТИ": 0 голосiнняв,
"УТРИМАZИСЯ": 0 голосiнняв,
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна" 0 голосiнняв.
Рiнняшення прийнято
Вирiнняшили по процедурному питанню зборiнняв:
заборонити фiнняксування технiннячними засобами ходу загальних зборiнняв або
розгляду окремого питання порядку денного загальних зборiнняв.
По 1-му питанню порядку денного (Обрання лiннячильної комiннясiнняї загальних
зборiнняв Товариства) - доповiннядав голова Зборiнняв Гудов К.В. та запропонував
наступне:
Обрати лiннячильну комiннясiнняю для пiннядрахунку голосiнняв за результатами
голосування у складiння:
- Антоник Катерина Антонiннявна,
- Zогойда Iрина Петрiвнарина Петрiннявна,
- Шекмар Zюбов Iрина Петрiвнаванiннявна,
Шекета Zюбов Сергiнняївна.
Запропоновано голосувати перелiнняком.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рiнняшення по питанню
порядку денного не надiнняйшло.
Акцiнняонери та їх представники голосували шляхом пiннядняття Бюлетеня № 1
та його заповнення 25.04.2018 р:
"ЗА":
5319078
голосiнняв, що дорiннявнює 100 % вiнняд зареєстрованих та
голосуючих на Зборах акцiнняй.

"ПРОТИ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює 0 % вiнняд зареєстрованих та
голосуючих на Зборах акцiнняй,
"УТРИМАZИСЯ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює
0 % вiнняд
зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ": 0 голосiнняв, що
дорiннявнює 0 % вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна": 0 голосiнняв, що дорiннявнює 0
% вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
Рiнняшення прийнято (Протокол №1 лiннячильної комiннясiнняї про пiннядсумки
голосування)
По 1-му питанню порядку денного вирiнняшили:
Обрати лiннячильну комiннясiнняю для пiннядрахунку голосiнняв за результатами
голосування у складiння:
- Антоник Катерина Антонiннявна,
- Zогойда Iрина Петрiвнарина Петрiннявна,
- Шекмар Zюбов Iрина Петрiвнаванiннявна,
Шекета Zюбов Сергiнняївна.
По 2-му питанню порядку денного (Схвалення рiнняшення Наглядової ради
про порядок та спосiнняб засвiннядчення бюлетенiнняв) Гудов Костянтин
Володимирович доповiнняв, що при пiннядготовцiння загальних зборiнняв Наглядовою
радою прийняте рiнняшення (протокол № 2 вiнняд 07.04.2018р.) про спосiнняб та
порядок засвiннядчення бюлетенiнняв для голосування на загальних зборах та
запропонував схвалити прийняте Наглядовою радою наступне рiнняшення: :
бюлетенiння для голосування (в т.ч. для кумулятивного) засвiннядчуються
вiннядтиском круглої печатки Товариства або його частиною та перед їх
видачою акцiнняонеру (представнику) пiнняд час його реєстрацiнняї для участiння в
рiннячних загальних зборах пiннядписом члена реєстрацiнняйної комiннясiнняї, який видає
вiннядповiнняднiння бюлетенiння для голосування.
Акцiнняонери та їх представники голосували шляхом пiннядняття Бюлетеня № 2
та його заповнення 25.04.2018 р:
"ЗА":
5319078
голосiнняв, що дорiннявнює
100 % зареєстрованих та
голосуючих на Зборах акцiнняй,
"ПРОТИ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює
0% вiнняд зареєстрованих та
голосуючих на Зборах акцiнняй.
"УТРИМАZИСЯ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює
0 % вiнняд
зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй .
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ":
0 голосiнняв, що
дорiннявнює
0 % вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна": 0 голосiнняв, що дорiннявнює
0%
вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.

Рiнняшення прийнято. (Протокол №2 лiннячильної комiннясiнняї про пiннядсумки
голосування)
По 2-му питанню порядку денного вирiнняшили:
схвалити рiнняшення наглядової ради про наступне: : бюлетенiння для
голосування (в т.ч. для кумулятивного) засвiннядчуються вiннядтиском круглої
печатки Товариства або його частиною та перед їх видачою акцiнняонеру
(представнику) пiнняд час його реєстрацiнняї для участiння в рiннячних загальних зборах
пiннядписом члена реєстрацiнняйної комiннясiнняї, який видає вiннядповiнняднiння бюлетенiння для
голосування.
По 3-му питанню порядку денного (Затвердження регламенту проведення
зборiнняв Товариства) Гудов Костянтин Володимирович зачитав та
запропонував прийняти регламент зборiнняв, який зазначений в проектiння
рiнняшення в бюлетенiння №3.
Запропоновано проголосувати за це питання шляхом пiннядняття
бюлетенiнняв для голосування та заповнення бюлетеня № 3.
Рiнняшення приймається, як що за нього проголосує бiнняльшiннясть акцiнняонерiнняв
присутнiннях на зборах.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рiнняшення по питанню
порядку денного не надiнняйшло.
Акцiнняонери та їх представники голосували шляхом пiннядняття Бюлетеня № 3
та його заповнення 25.04.2018 р:
"ЗА":
5319078
голосiнняв, що дорiннявнює
100 % вiнняд
зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"ПРОТИ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює
0 % вiнняд зареєстрованих та
голосуючих на Зборах акцiнняй,
"УТРИМАZИСЯ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює
0 % вiнняд зареєстрованих
та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ": 0 голосiнняв, що
дорiннявнює
0 % вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна": 0 голосiнняв, що дорiннявнює 0 %
вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
Рiнняшення прийнято. (Протокол №3 лiннячильної комiннясiнняї про пiннядсумки
голосування)
По 3-му питанню порядку денного вирiнняшили:
Затвердити наступний регламент зборiнняв:
затвердити наступний регламент зборiнняв: доповiннядiння з питань порядку денного
- до 5 хвилин, обговорення з питань порядку денного - до 5 хвилин,
вiннядповiннядiння доповiннядача - до 5 хвилин, процедура голосування з питань
порядку денного - до 5 хвилин. Заяви та пропозицiнняї приймаються

виключно по питанням внесених до порядку денного, адреснiння та в
письмовiнняй формiння. Анонiннямнiння питання розгляду не пiннядлягають. Голосування з
питань порядку денного проводиться шляхом пiннядняття бюлетеня для
голосування та його заповнення по принципу 1 акцiнняя - 1 голос, номери яких
вiннядповiннядають номеру питання порядку денного. По питанням порядку
денного з 1 по 9, 13,15 рiнняшення приймаються простою бiнняльшiннястю голосiнняв
акцiнняонерiнняв, якiння зареєструвалися для участiння у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiнняй. По питанню 10,11, рiнняшення
приймаються бiнняльш як 50 вiннядсотками голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної
кiннялькостiння. По питанням 12,14 рiнняшення приймається бiнняльш як трьома
чвертями голосiнняв акцiнняонерiнняв, якiння зареєструвалися для участiння у загальних
зборах та є власниками голосуючих з вiннядповiннядного питання акцiнняй.
По 4-му питанню порядку денного (Розгляд Звiнняту Правлiнняння Товариства за
2017р., затвердження заходiнняв та прийняття рiнняшення за результатами його
розгляду.) доповiннядав голова правлiнняння Ремiннянець А.П. про дiнняючий склад
правлiнняння, основнiння показники фiннянансової дiнняяльностiння Товариства, соцiнняальнiння
гарантiнняї та заробiннятну плату працiннявникiнняв, середню чисельнiннясть працюючих у
2017 роцiння, розмiнняр матерiнняальної допомоги та iннянших виплат згiннядно
колективного договору.
Голова Зборiнняв Гудов К.В. запропонував проголосувати за представлений в
бюлетенях проект рiнняшення.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рiнняшення по питанню
порядку денного не надiнняйшло.
По 4-му питанню порядку денного за запропонований проект рiнняшення
акцiнняонери та їх представники голосували шляхом пiннядняття Бюлетеня № 4
та його заповнення 25.04.2018 р:
"ЗА":
5319078
голосiнняв, що дорiннявнює
100 % вiнняд зареєстрованих
та голосуючих на Зборах акцiнняй,
"ПРОТИ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює
0 % вiнняд зареєстрованих та
голосуючих на Зборах акцiнняй.
"УТРИМАZИСЯ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює
0 % вiнняд
зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ":
0 голосiнняв, що
дорiннявнює 0
% вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна": 0 голосiнняв, що дорiннявнює 0 %
вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
Рiнняшення прийнято. (Протокол №4 лiннячильної комiннясiнняї про пiннядсумки
голосування)
По 4-му питанню порядку денного вирiнняшили:
1.
звiннят Правлiнняння за 2017 р. прийняти до вiннядома без зауважень та

додаткових заходiнняв,
2.
визнати роботу Правлiнняння Товариства задовiнняльною.
По 5-му питанню порядку денного (Розгляд Звiнняту Наглядової ради за 2017
р., затвердження заходiнняв та прийняття рiнняшення за результатами його
розгляду.) доповiннядала Zакiнняза О.Є. яка зачитала Звiннят Наглядової ради про
кiннялькiннясть проведених засiннядань, питання, якiння розглядалися у вiннядповiннядностiння до
компетенцiнняї, оплату працiння членiнняв Наглядової ради згiннядно умов укладеного
договору, а Голова Зборiнняв запропонував проголосувати за проект рiнняшення,
який зазначено у бюлетенiння для голосування по даному питанню.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рiнняшення по питанню
порядку денного не надiнняйшло.
По 5-му питанню порядку денного за запропонований проект рiнняшення
акцiнняонери та їх представники голосували шляхом пiннядняття бюлетеня № 5 та
його заповнення 25.04.2018 р.:
"ЗА":
5319078
голосiнняв, що дорiннявнює
100 % вiнняд
зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй,
"ПРОТИ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює
0 % вiнняд зареєстрованих та
голосуючих на Зборах акцiнняй.
"УТРИМАZИСЯ": 0 голосiнняв, що дорiннявнює
0 % вiнняд зареєстрованих та
голосуючих на Зборах акцiнняй.
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ":
0
голосiнняв,
що дорiннявнює
0 % вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна": 0 голосiнняв, що дорiннявнює 0 %
вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
Рiнняшення прийнято. (Протокол №5 лiннячильної комiннясiнняї про пiннядсумки
голосування)
По 5-му питанню порядку денного вирiнняшили:
1.
звiннят Наглядової ради за 2017р. прийняти до вiннядома без зауважень та
додаткових заходiнняв,
2.
визнати роботу Наглядової ради задовiнняльною.
По 6-му питанню порядку денного (Розгляд висновкiнняв зовнiнняшнього аудиту
за 2017 р. та затвердження заходiнняв за результатами його розгляду.)
доповiннядала головний бухгалтер Галас Ольга Мiннягалiннявна про висновки
Київської фiннялiнняї МПП аудиторська фiннярма "Кронос", яка дiнняє на пiннядставiння
Свiннядоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiнняв аудиторської дiнняяльностiння №1478
виданого Аудиторською палатою України 26.01.2001р (чинне до
26.11.2020р.) та укладеного з нею договору. Аудиторська фiннярма "Кронос"

здiнняйснила аудиторську перевiннярку повного пакету рiннячної фiннянансової
звiннятностiння ПАТ "Мукачiннявський завод "Точприлад" за 2017 звiннятний рiнняк з
висловленням аудитором думки про те, чи фiннянансова звiннятнiннясть вiннядображає
достовiннярно, в усiннях суттєвих аспектах фiннянансовий стан Замовника на
31.12.2017 року, його фiннянансовiння результати та рух грошових коштiнняв за рiнняк,
що закiннянчився на зазначену дату, вiннядповiннядно до Мiнняжнародних стандартiнняв
фiннянансової звiннятностiння ( МСФЗ ).
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рiнняшення по питанню
порядку денного не надiнняйшло.
По 6-му питанню порядку денного за запропонований проект рiнняшення
акцiнняонери та їх представники голосували шляхом пiннядняттям бюлетеня № 6
та його заповнення 25.04.2018 р:
"ЗА":
3283999
голосiнняв, що дорiннявнює
61,74 % вiнняд зареєстрованих
та голосуючих на Зборах акцiнняй,
"ПРОТИ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює
0 % вiнняд зареєстрованих та
голосуючих на Зборах акцiнняй.
"УТРИМАZИСЯ":
2035079
голосiнняв, що дорiннявнює
38,26 % вiнняд
зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ": 0 голосiнняв, що
дорiннявнює 0 % вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна": 0 голосiнняв, що дорiннявнює 0 %
вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
Рiнняшення прийнято. (Протокол № 6 лiннячильної комiннясiнняї
голосування)

про пiннядсумки

По 6-му питанню порядку денного вирiнняшили:
- висновки зовнiнняшнього аудиту КФМПП аудиторської фiннярми "Кронос" за
2017 р. прийняти до вiннядому без зауважень та додаткових заходiнняв.
По 7-му питанню порядку денного (Затвердження Звiнняту та висновкiнняв
Ревiннязiнняйної комiннясiнняї за 2017 р. та прийняття рiнняшення за наслiннядками його
розгляду.) доповiннядала член Ревiннязiнняйної комiннясiнняї Ерпс Наталiнняя Сергiнняївна та
зачитала висновки Ревiннязiнняйної комiннясiнняї за результатами фiннянансовогосподарської дiнняяльностiння Товариства у 2017 р. про позитивнiння результати та
пiннядтвердила отриманий чистий прибуток Товариства, який пiннядлягатиме
розподiннялу в сумiння 6 605,0 тис. грн.
Голова Зборiнняв запропонував проголосувати за проект рiнняшення зазначений у
бюлетеню №7.
"ЗА":
5319078
голосiнняв, що дорiннявнює
100 % вiнняд
зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй,
"ПРОТИ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює
0 % вiнняд зареєстрованих та

голосуючих на Зборах акцiнняй.
"УТРИМАZИСЯ": 0 голосiнняв, що дорiннявнює
0 % вiнняд зареєстрованих та
голосуючих на Зборах акцiнняй.
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ":
0
голосiнняв,
що дорiннявнює
0 % вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна": 0 голосiнняв, що дорiннявнює 0 %
вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
Рiнняшення прийнято. (Протокол №7
голосування)

лiннячильної комiннясiнняї

про пiннядсумки

По 7-му питанню порядку денного вирiнняшили:
1. затвердити звiннят та висновки Ревiннязiнняйної комiннясiнняї за результатами фiннянансовогосподарської дiнняяльностiння Товариства у 2017 р.,
2. визнати роботу Ревiннязiнняйної комiннясiнняї задовiнняльною.
По 8-му питанню порядку денного (Затвердження рiннячного звiнняту Товариства
за 2017 рiнняк.) доповiннядала головний бухгалтер Товариства Галас О.М.
зачитала основнiння показники рiннячного звiнняту Товариства за 2017рiнняк. в тис.грн.:
Найменування показника перiнняод
Звiннятнiнняй
Попереднiнняй
Усього активiнняв
186 707
211726
Основнiння засоби
72 396 75668
Запаси 4 812 5322
Сумарна дебiнняторська заборгованiннясть
23 852 24227
Грошiння та їх еквiннявалент
2 425 22599
Нерозподiннялений прибуток 133 722
127117
Власний капiннятал
137 517
130912
Зареєстрований (пайовий/статутний) капiннятал
1 477 1477
Довгостроковiння зобов'язання iння забезпечення
35030 55694
Поточнiння зобов'язання iння забезпечення
14 160 22284
Чистий фiннянансовий результат: прибуток (збиток) 6 605 11303
Середньорiннячна кiннялькiннясть акцiнняй (шт.)
5909832
5909832
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiнняю,(грн.) 1.50 1.91
Голова Зборiнняв запропонував наступний проект рiнняшення:
- рiннячний звiннят Товариства за 2017 рiнняк затвердити.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рiнняшення по питанню
порядку денного не надiнняйшло.
По 8-му питанню порядку денного за запропонований проект рiнняшення
акцiнняонери та їх представники голосували шляхом пiннядняття бюлетеня № 8 та
його заповнення 25.04.2018 р.:
"ЗА":
5319078 голосiнняв, що дорiннявнює
100 % вiнняд зареєстрованих
та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"ПРОТИ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює
0 % вiнняд зареєстрованих та

голосуючих на Зборах акцiнняй.
"УТРИМАZИСЯ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює
0 % вiнняд
зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ":
0 голосiнняв, що
дорiннявнює 0% вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна": 0 голосiнняв, що дорiннявнює 0 %
вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
Рiнняшення прийнято. (Протокол №8
голосування)

лiннячильної комiннясiнняї про пiннядсумки

По 8-му питанню порядку денного вирiнняшили:
рiннячний звiннят Товариства за 2017 рiнняк затвердити.
По 9-му питанню порядку денного (Розподiннял прибутку за 2017 р.,
затвердження розмiнняру дивiннядендiнняв та порядку їх виплати.) Гудов К.В.
доповiнняв, що за 2017 рiнняк чистий прибуток Товариства становить - 6 605 000
гривень та запропонував наступний проект рiнняшення по цьому питанню:
затвердити наступний розподiннял прибутку Товариства за 2017 рiнняк:
1. дивiнняденди за пiннядсумками роботи у 2017 роцiння не виплачувати та не
нараховувати,
2. чистий прибуток в розмiннярiння 100% спрямувати та використати на
поповнення обiннягових коштiнняв товариства.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рiнняшення по питанню
порядку денного не надiнняйшло.
Приймається голосуванням простою бiнняльшiннястю голосiнняв акцiнняонерiнняв, якiння
зареєструвалися для участiння у загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiнняй.
По 9-му питанню порядку денного за запропонований проект рiнняшення
акцiнняонери та їх представники голосували шляхом пiннядняття бюлетеня № 9 та
його заповнення 25.04.2018 р.:
"ЗА":
3279451 голосiнняв, що дорiннявнює
61,65 % вiнняд зареєстрованих та
голосуючих на Зборах акцiнняй,
"ПРОТИ": 0
голосiнняв, що дорiннявнює
0 % вiнняд зареєстрованих та
голосуючих на Зборах акцiнняй.
"УТРИМАZИСЯ":
2039627 голосiнняв, що дорiннявнює
38,35 % вiнняд
зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ":
0 голосiнняв, що
дорiннявнює 0 % вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна": 0 голосiнняв, що дорiннявнює 0 %
вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.

Рiнняшення прийнято
голосування).

(Протокол № 9

лiннячильної комiннясiнняї про пiннядсумки

По 9- му питанню порядку денного вирiнняшили:
затвердити наступний розподiннял прибутку Товариства за 2017 рiнняк:
1. дивiнняденди за пiннядсумками роботи у 2017 роцiння не виплачувати та не
нараховувати,
2. чистий прибуток в розмiннярiння 100% спрямувати та використати на
поповнення обiннягових коштiнняв товариства.
По 10-му питанню порядку денного (Прийняття рiнняшення про надання
згоди, схвалення, пiннядтвердження дiнняї, вчинення значних правочинiнняв:
вiнняд 26.05.2017 р. про внесення змiннян до Договору про переробку
давальницької сировини №260 вiнняд 06.11.2009 р. (в нової редакцiнняї),
укладеного з ТзОВ "Електроннiння складовiння частини "ЕПКОС", країни
Угорщина, щодо внесення змiннян до п. 1.1.,5.4,12.9.3.;
договiнняр про переробку давальницької сировини № 7/17 вiнняд
09.11.2017 р., укладеного з EGSTON System Electroniнняc spol. s.r.o., країни
Чеська Республiнняка, на загальну суму 4 мiнняльйони євро,
договору про переробку давальницької сировини з Тайко
Електронiннякс Полска ТзОВ, країни Польща, на загальну суму 6 600 000 Євро
на кожний рiнняк.) Гудов К.В. доповiнняв, що на протязiння 2017 року з метою
забезпечення виробництва готової продукцiнняї, товариством укладалися
значнiння правочини до основних договорiнняв, за якими працює товариство, а
також iнняншiння договори, якiння мали на метiння отримання прибутку товариством.
На сьогоднiння iнняснування виробництва не можливо без постiнняйних корегувань
iнняснуючих обсягiнняв та залучення допомiнняжних ресурсiнняв. Цiння правочини
потребують схвалення загальними зборами акцiнняонерiнняв.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рiнняшення по питанню
порядку денного не надiнняйшло.
Приймається при умовiння, якщо проголосують бiнняльш як 50 вiннядсоткiнняв голосiнняв
акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння.
По 10-му питанню порядку денного за запропонований проект рiнняшення
акцiнняонери та їх представники голосували шляхом пiннядняття бюлетеня № 10
та його заповнення 25.04.2018 р.:
"ЗА":
5319078
голосiнняв, що дорiннявнює
100 %, бiнняльш як 50
вiннядсоткiнняв голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння,
"ПРОТИ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює
0 %, менше як 50 вiннядсоткiнняв
голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння.
"УТРИМАZИСЯ":
0 голосiнняв, що дорiннявнює
0%, менше як 50
вiннядсоткiнняв голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння..

"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ":
0
голосiнняв,
що дорiннявнює 0 %, менше як 50 вiннядсоткiнняв голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної
кiннялькостiння.
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна":
0
голосiнняв, що дорiннявнює 0
%, менше як 50 вiннядсоткiнняв голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння.
Рiнняшення прийнято
голосування).

(Протокол №10 лiннячильної комiннясiнняї про пiннядсумки

По 10- му питанню порядку денного вирiнняшили:
схвалити умови, пiннядтвердити дiнняю та надати згоду на вчинення наступних
значних правочинiнняв:
1.
вiнняд 26.05.2017 р. про внесення змiннян до Договору про переробку
давальницької сировини №260 вiнняд 06.11.2009 р. (в нової редакцiнняї),
укладеного з ТзОВ "Електроннiння складовiння частини "ЕПКОС", країни
Угорщина, щодо внесення змiннян до пунктiнняв 1.1.,5.4,12.9.3.,
2.
договiнняр про переробку давальницької сировини № 7/17 вiнняд
09.11.2017 р., укладеного з EGSTON System Electroniнняc spol. s.r.o., країни
Чеська Республiнняка, на загальну суму 4 мiнняльйони євро,
3.
договору про переробку давальницької сировини з Тайко
Електронiннякс Полска ТзОВ, країни Польща, на загальну суму 6 600 000 Євро
на кожний рiнняк;
4.
пiннядтвердити пiннядпис голови правлiнняння на всiннях правочинах, зазначених
у пунктiння 1 рiнняшення по питанню 10 порядку денного;
5.
уповноважити голову правлiнняння пiннядписати договiнняр про переробку
давальницької сировини з Тайко Електронiннякс Полска ТзОВ, країни Польща,
на загальну суму договору на кожний рiнняк 6 600 000 Євро.
По 11-му питанню порядку денного (Попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiнняв.) доповiннядав Гудов К.В., про те, що в час мiнняж
проведенням загальних зборiнняв товариству необхiннядно продовжувати строки
дiнняї iнняснуючих договорiнняв, та укладатися новiння, якiння мають вчинятися
Товариством для забезпечення поточної господарської дiнняяльностiння iння
отримання доходiнняв, тому iнняснує необхiнняднiннясть прийняти рiнняшення про
попереднє їх схвалення.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рiнняшення по питанню
порядку денного не надiнняйшло.
голосується бiнняльш як 50 вiннядсоткiнняв голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної
кiннялькостiння.
Акцiнняонери та їх представники голосували шляхом пiннядняття бюлетеня № 11
та його заповнення 25.04.2018 р.:
"ЗА": 3283999 голосiнняв, що дорiннявнює 55,57 %, бiнняльш як 50 вiннядсоткiнняв

голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння,
"ПРОТИ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює
0%, менше як 50 вiннядсоткiнняв
голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння.
"УТРИМАZИСЯ":
2035079
голосiнняв, що дорiннявнює
34,44 %,
менше як 50 вiннядсоткiнняв голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння.
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ":
0
голосiнняв, що
дорiннявнює
0 %, менше як 50 вiннядсоткiнняв голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної
кiннялькостiння,
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна"
голосiнняв, що дорiннявнює 0%,
менше як 50 вiннядсоткiнняв голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння.
Рiнняшення прийнято
голосування).

(Протокол №11 лiннячильної комiннясiнняї про пiннядсумки

По 11- му питанню порядку денного вирiнняшили:
Надати попереднє згоду на вчинення Товариством протягом року значних
правочинiнняв, вартiннясть яких перевищує 25% вартостiння активiнняв за даними
фiннянансової звiннятностiння Товариства за 2017 р., предметом яких є:
- купiннявля-продаж земельних дiннялянок, на яких розташованiння виробничiння та
допомiнняжнiння об'єкти нерухомого майна, що належить Товариству, - без
встановлення граничної вартостiння;
- правочини про продовження строку дiнняї, про збiнняльшення, зменшення, змiнняну
вартостiння, внесення змiннян до предмету та будь-яких умов всiннях та/або кожного
окремо зовнiнняшньоекономiннячних договорiнняв з нерезидентами - без обмеження
та встановлення граничної вартостiння;
- правочини про переробку давальницької сировини, ремонт на територiнняї
України, оренду обладнання, спiнняльну дiнняяльнiннясть з нерезидентами - без
обмеження та встановлення граничної вартостiння;
- оренда, лiннязинг нерухомого або рухомого майна - без обмеження та
встановлення граничної вартостiння;
- купiннявля - продаж матерiнняалiнняв, компонентiнняв, сировини, деталей, заготовок без обмеження та встановлення граничної вартостiння.
По 12-му питанню порядку денного (Про змiнняну типу Товариства з
публiннячного на приватне акцiнняонерне товариство.) доповiннядав Гудов К.В., що
керуючись ст.5 закону України "Про акцiнняонернiння товариства", яка визначає
тiнняльки два типи акцiнняонерних товариств - публiннячне та приватне. При цьому,
до публiннячного типу має право вiннядноситися тiнняльки те товариство, яке
здiнняйснило публiннячну пропозицiнняю власних акцiнняй. Враховуючи вимогу ст. 24
закону України "Про акцiнняонернiння товариства" про те, що публiннячне
акцiнняонерне товариство зобов'язане пройти процедуру допуску акцiнняй до
торгiнняв на фондовiнняй бiнняржiння та залишатися допущеним хоча б на однiнняй
фондовiнняй бiнняржiння в Українiння, а також встановлену законодавством вимогу про
вiннядповiнняднiннясть одному з двох рiннявнiнняв лiннястингу. Товариство не вiннядповiннядає

зазначеним вимогам законiнняв, а тому запропонував змiннянити тип Товариства з
публiннячного акцiнняонерного товариства на приватне акцiнняонерне товариство.
голосується бiнняльш
зареєструвалися.

як

трьома

чвертями

голосiнняв

акцiнняонерiнняв,

якiння

Акцiнняонери та їх представники голосували шляхом пiннядняття бюлетеня № 12
та його заповнення 25.04.2018 р:
"ЗА":
3279451 голосiнняв, що дорiннявнює
61,65% та є менше нiнняж три
чвертiння голосiнняв акцiнняонерiнняв, якiння зареєструвалися для участiння у загальних
зборах та є власниками голосуючих з вiннядповiннядного питання акцiнняй.
"ПРОТИ":
2039627 голосiнняв, що дорiннявнює
38,35% акцiнняонерiнняв, якiння
зареєструвалися для участiння у загальних зборах та є власниками голосуючих
з вiннядповiннядного питання акцiнняй.,
"УТРИМАZИСЯ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює
0% голосiнняв, якiння
зареєструвалися для участiння у загальних зборах та є власниками голосуючих
з вiннядповiннядного питання акцiнняй.
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ": 0 голосiнняв, що
дорiннявнює 0 % зареєстрованих на Зборах акцiнняонерiнняв.
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна":
0 голосiнняв, що дорiннявнює
0
% голосiнняв, якiння зареєструвалися для участiння у загальних зборах та є
власниками голосуючих з вiннядповiннядного питання акцiнняй.
Рiнняшення не прийнято
голосування).

(Протокол №12 лiннячильної комiннясiнняї про пiннядсумки

По 13-му питанню порядку денного (Про змiнняну найменування Товариства з
ПАТ на ПрАТ.)
Голова зборiнняв запропонував в зв'язку зiння змiнняною типу товариства з
публiннячного акцiнняонерного товариства (ПАТ) на приватна акцiнняонерне
товариство (ПрАТ) внести
змiнняни у найменування Товариства та
проголосувати за проект рiнняшення, а саме: Змiннянити найменування
Публiннячного акцiнняонерного товариства "МУКАЧIрина ПетрiвнаВСЬКИЙ ЗАВОД
"ТОЧПРИZАД"
(ПАТ)
на
Приватне
акцiнняонерне
товариство
"МУКАЧIрина ПетрiвнаВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИZАД" (ПрАТ). Доручити головiння
правлiнняння Ремiннянцю Андрiнняю Петровичу або iнняншiнняй уповноваженiнняй ним особiння
провести всiння необхiнняднiння дiнняї для внесення вiннядповiннядних змiннян про юридичну
особу до Єдиного державного реєстру юридичних осiнняб, фiннязичних осiннябпiннядприємцiнняв та громадських формувань, а також даних iннянших державних
органiнняв та установ, уповноважити його пiннядписувати та подавати всiння
необхiнняднiння для цього документи.
Акцiнняонери та їх представники голосували шляхом пiннядняття бюлетеня № 22
та його заповнення 24.04.2017 р:

"ЗА": 412 голосiнняв, що дорiннявнює 0,01% та є менше нiнняж три чвертiння голосiнняв
акцiнняонерiнняв, якiння зареєструвалися для участiння у загальних зборах та є
власниками голосуючих з вiннядповiннядного питання акцiнняй.
"ПРОТИ": 2039627 голосiнняв, що дорiннявнює 38,35%
акцiнняонерiнняв, якiння
зареєструвалися для участiння у загальних зборах та є власниками голосуючих
з вiннядповiннядного питання акцiнняй.,
"УТРИМАZИСЯ": 3279039 голосiнняв, що дорiннявнює 61,64% якiння
зареєструвалися для участiння у загальних зборах та є власниками голосуючих
з вiннядповiннядного питання акцiнняй.
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ":
0 голосiнняв, що
дорiннявнює 0% голосiнняв, якiння зареєструвалися для участiння у загальних зборах та
є власниками голосуючих з вiннядповiннядного питання акцiнняй.
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна": 0 голосiнняв, що дорiннявнює 0 %
голосiнняв, якiння зареєструвалися для участiння у загальних зборах та є власниками
голосуючих з вiннядповiннядного питання акцiнняй.
Рiнняшення не прийнято
голосування).

(Протокол №13 лiннячильної комiннясiнняї про пiннядсумки

По 14-му питанню порядку денного (Внесення змiннян до Статуту Товариства
та затвердження його в нової редакцiнняї.) Голова зборiнняв Гудов К.В.
запропонував в зв'язку зiння змiнняною типу товариства з публiннячного
акцiнняонерного товариства (ПАТ) на приватне акцiнняонерне товариство (ПрАТ),
змiнняни найменування Товариства та з метою приведення Статуту у
вiннядповiнняднiннясть до дiнняючого законодавства зачитав Статут в нової редакцiнняї та
запропонував проголосувати за проект рiнняшення, який акцiнняонери вбачають у
бюлетенiння № 14 для голосування.
Приймається бiнняльш як трьома чвертями голосiнняв акцiнняонерiнняв , якiння
зареєструвалися для участiння у зборах.
Акцiнняонери та їх представники голосували шляхом пiннядняття бюлетеня № 14
та його заповнення 25.04.2018 р:
"ЗА":
3283999 голосiнняв, що дорiннявнює 61,74%, що є менше як три
четвертiння вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй,
"ПРОТИ":
2035079
голосiнняв, що дорiннявнює 38,26 % вiнняд
зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй,
"УТРИМАZИСЯ":
0
голосiнняв, що дорiннявнює 0 % зареєстрованих на
Зборах акцiнняонерiнняв.
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ": 0
голосiнняв, що
дорiннявнює
0 % вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй,.
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна": 0 голосiнняв, що дорiннявнює 0 %
вiнняд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.

Рiнняшення не прийнято
голосування).

(Протокол №14 лiннячильної комiннясiнняї про пiннядсумки

По 15-му питанню порядку денного (Затвердження в нової редакцiнняї
Положень Товариства про загальнiння збори, про наглядову раду, про
правлiнняння, про ревiннязiнняйну комiннясiнняю.) Голова зборiнняв Гудов К.В. запропонував в
зв'язку зiння змiнняною типу товариства з ПАТ на ПрАТ, змiнняни найменування
Товариства та з метою приведення Положень у вiннядповiнняднiннясть до дiнняючого
законодавства запропонував прийняти Положення Товариства у
вiннядповiнняднiннясть до прийнятого Статуту та проголосувати за прийняття
Положень Товариства у нової редакцiнняї.
Приймається простою бiнняльшiннястю голосiнняв акцiнняонерiнняв, якiння зареєструвалися
для участiння у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцiнняй.
Акцiнняонери та їх представники голосували шляхом пiннядняття бюлетеня № 15
та його заповнення 25.04.2018 р:
"ЗА":
2040039 голосiнняв, що дорiннявнює
38,35 % зареєстрованих та
голосуючих на Зборах акцiнняй,
"ПРОТИ":
3279039 голосiнняв, що дорiннявнює
61,65 % зареєстрованих та
голосуючих на Зборах акцiнняй,
"УТРИМАZИСЯ": 0 голосiнняв, що дорiннявнює 0 % зареєстрованих та
голосуючих на Зборах акцiнняй.
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ": 0
голосiнняв, що
дорiннявнює 0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна"
голосiнняв, що дорiннявнює
0 % зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiнняй.
Рiнняшення не прийнято (Протокол №15 лiннячильної комiннясiнняї про пiннядсумки
голосування).

На час остаточного пiннядрахунку голосiнняв по питанню порядку денного голова
зборiнняв оголосив перерву на 10 хв..
Пiннясля оголошення результатiнняв голосування по питаннях порядку денного
збори закiннянчили свою роботу.

Голова Загальних зборiнняв

______________________ / Гудов К.В./

Секретар Загальних зборiнняв ______________________ /Zакiнняза О.Є./

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
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 виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(зазначити)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення:
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення:
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
5
0
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові

Посада

Незалежний член
Так
Ні

Браїлова Нiнняна Iрина Петрiвнавановна
Опис:

голова наглядової ради
Акцiнняонер ПАТ "Мукачiннявський завод "Точприлад". Обрана на
загальних зборах акцiнняонерiнняв у 2017 роцiння на строк 3 роки
(протокол № 18 вiнняд 24.04.2017 р.), а головою ради згiннядно рiнняшення
Наглядової ради вiнняд 24.04.2017 р. (протокол № 5 вiнняд 24.04.2017
р.). Заробiннятну плату за роботу в наглядової радiння протягом 2018
року отримувала на пiннядставiння затвердженого загальними зборами
акцiнняонерiнняв "Договору про надання послуг з членом Наглядової
ради":
- у 3-кратному(трикратному)розмiннярiння прожиткового мiннянiннямуму на
одну працездатну особу, що встановлена законодавством та дiнняє на
момент пiннядписання акту виконаних робiннят щомiннясячно. Розмiнняр
отриманої оплати з 01.01.2018 р. по 30.09.2018 року становить 59
981,61 грн.

Краглевич Вячеслав
Вiннякторович
Опис:

член наглядової ради

Zакiнняза Олена Євгенiнняївна
Опис:

член наглядової ради
Акцiнняонер, головний юрисконсульт ПАТ "Мукачiннявський завод
"Точприлад". Обрана на загальних зборах акцiнняонерiнняв у 2017 роцiння
на строк 3 роки (протокол № 18 вiнняд 24.04.2017 р.). Заробiннятну
плату за роботу в наглядової радiння протягом 2017 року отримувала
на пiннядставiння затвердженого загальними зборами акцiнняонерiнняв
"Договору про надання послуг з членом Наглядової ради":
- в 2 - кратному (двократному) розмiннярiння прожиткового мiннянiннямуму нa
працездатну особу, що встановлена законодавством та дiнняє на
момент пiннядписання акту виконаних робiннят щомiннясячно. Розмiнняр
отриманої оплати з 01.01.2018 р. по 30.09.2018 року становить 39
987,66 грн.

Попович Вiнняктор Юлiнняйович
Опис:

член нагядової ради
Акцiнняонер, директор по виробництву ПАТ "Мукачiннявський завод
"Точприлад". Обраний на загальних зборах акцiнняонерiнняв у 2017

Акцiнняонер ПАТ "Мукачiннявський завод "Точприлад". Обраний на
загальних зборах акцiнняонерiнняв у 2017 роцiння на строк 3 роки
(протокол № 18 вiнняд 24.04.2017 р.). Заробiннятну плату за роботу в
наглядової радiння протягом 2017 року отримував на пiннядставiння
затвердженого загальними зборами акцiнняонерiнняв "Договору про
надання послуг з членом Наглядової ради":
- в 2 - кратному (двократному) розмiннярiння прожиткового мiннянiннямуму нa
працездатну особу, що встановлена законодавством та дiнняє на
момент пiннядписання акту виконаних робiннят щомiннясячно. Розмiнняр
отриманої оплати з 01.01.2018 р. по 30.09.2018 року становить 39
987,66 грн.

роцiння на строк 3 роки (протокол № 18 вiнняд 24.04.2017 р.).
Заробiннятну плату за роботу в наглядової радiння протягом 2017 року
отримував на пiннядставiння затвердженого загальними зборами
акцiнняонерiнняв "Договору про надання послуг з членом Наглядової
ради":
- в 2 - кратному (двократному) розмiннярiння прожиткового мiннянiннямуму нa
працездатну особу, що встановлена законодавством та дiнняє на
момент пiннядписання акту виконаних робiннят щомiннясячно. Розмiнняр
отриманої оплати з 01.01.2018 р. по 30.09.2018 року становить 39
987,66 грн.
Войтенко Сергiнняй
Миколайович
Опис:

член наглядової ради
Акцiнняонер ПАТ "Мукачiннявський завод "Точприлад". Обраний на
загальних зборах акцiнняонерiнняв у на загальних зборах акцiнняонерiнняв у
2017 роцiння на строк 3 роки (протокол № 18 вiнняд 24.04.2017 р.).
Заробiннятну плату за роботу в наглядової радiння протягом 2017 року
отримував на пiннядставiння затвердженого загальними зборами
акцiнняонерiнняв "Договору про надання послуг з членом Наглядової
ради":
- в 2 - кратному (двократному) розмiннярiння прожиткового мiннянiннямуму нa
працездатну особу, що встановлена законодавством та дiнняє на
момент пiннядписання акту виконаних робiннят щомiннясячно. Розмiнняр
отриманої оплати з 01.01.2018 р. по 30.09.2018 року становить 39
987,66 грн.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X

члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)

X
X

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Всього у 2018 роцiння Наглядовою радою проведено 17 засiннядань, на яких розглядалися наступнiння
питання:
приймалося рiнняшення про проведення рiннячних загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв, що вiннядбулися
25.04.2018 р. про їх дату, час iння мiннясце проведення, а також проекти порядку денного та порядку
денного рiннячних загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв та тексту iннянформацiнняйних повiннядомлень, проекту
рiнняшень по питанням порядку денного загальних зборiнняв;
- призначався склад реєстрацiнняйної комiннясiнняї загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв, що вiннядбулися 25.04.2018
р.;
- дату складення перелiнняку акцiнняонерiнняв, якiння мають бути повiннядомленiння про проведення загальних 19.03.2018р.;
- дату складення перелiнняку акцiнняонерiнняв, якiння мають право на участь у загальних зборах - 19.04.2018
р.;
- приймалося рiнняшення про залучення(обрання) суб'єкта оцiнняночної дiнняяльностiння Глизь О.Г., а
також визначалось ринкова вартiннясть акцiнняй товариства та погодження умов договору, вартостiння
послуг оцiннянювача акцiнняй;
- затверджувалися проекти рiнняшень по питанням порядку денного рiннячних загальних зборiнняв
акцiнняонерiнняв, якiння вiннядбулися 25.04.2018р.;
- затверджувалися форма та текст бюлетенiнняв для голосування на загальних зборах, що вiннядбулися
25.04.2018 р.;
- погоджувалися умови проекту договору про обовязковий викуп акцiнняй товариства (на збори вiнняд
25.04.2018 р.);
- приймалося рiнняшення про затвердження цiнняни однiнняєї акцiнняї при обов'язковому викупу акцiнняй ПАТ
"Мукачiннявський завод "Точприлад"(на загальнiння збори 25.04.2018 р.);
- перевiннярялися та погоджувалися щомiннясячно розрахунки заробiннятної плати голови правлiнняння за
кожний мiннясяць з сiннячня по грудень 2018 року;
- приймалися рiнняшення про вчинення Товариством правочинiнняв, щодо передання в оренду
нерухомого майна товариства пiннясля отримання згоди АТ "Банк "Фiннянанси та Кредит" вiнняд
22.02.2018 р.№ 390000/1588, а саме:
- частини примiннящення адмiннянкорпусу ( лiннятера А-А`), 1-й поверх, розташованого за адресою
м.Мукачеве, вул.Берегiннявська, 110;
- частини магазину-павiнняльйону, лiннятера Н, розташованого за адресою м.Мукачеве, вул.
Берегiннявська,110;
- нежитлового примiннящення корпусу №3-4, лiннятера В, розташованого за адресою м.Мукачеве, вул.
Берегiннявська,110;

- частини нежитлового примiннящення у корпусiння №17, лiннятера И-и, розташованого за адресою
м.Мукачеве, вул. Берегiннявська,110;
- нежитлового примiннящення корпусу №12 лiннятера З-з, розташованого за адресою м.Мукачеве, вул.
Берегiннявська,110;
- частини нежитлового примiннящення їдальнiння, лiннятера Д, розташованого за адресою м.Мукачеве,
вул. Берегiннявська,110;
- частини нежитлового примiннящення виробничої будiннявлiння Б-Б`-б, розташованого за адресою
м.Мукачеве, вул. Берегiннявська-бiннячна,15;
- частини нежитлового примiннящення на першому поверсiння адмiннянiннястративної будiннявлiння, лiннятера А,
розташованого за адресою м.Мукачеве, вул. Берегiннявська-бiннячна,15;
- нежитлового примiннящення гараж-майстерня, лiннятера Г-Г`, розташованого за адресою
м.Мукачеве, вул. Zьвiннявська,12.
- нежитлового примiннящення адмiннянiннястративна будiннявля, лiннятера А, розташованого за адресою
м.Мукачеве, вул. Zьвiннявська,12.;
приймалося рiнняшення про продаж транспортних засобiнняв, що належать Товариству на правiння
власностiння, а саме: трактор колiннясний, 1996 р. випуску, марка ЮМЗ-6; причiнняп, марка 2 ПТС-4, 1988
р. випуску; вантажний-спецiнняалiннязований самоскид, марка ММЗ, 1984 р. випуску; автобус-Д,
марки ZАЗ, 2006 р. випуску;
приймалося рiнняшення про лiнняквiннядацiнняю та списання 6 одиниць транспортних засобiнняв, що
належать Товариству на правiння власностiння, враховуючiння проведенiння експертизи та на пiннядставiння
висновкiнняв оцiннянювача, а саме:
1) Бортовий - С, марки ЗИZ, синього кольору, модель - 431610, 1990 року випуску,
2) Автонавантажувач, сiннярого кольору, модель - 40814, 1992 року випуску,
3) Автобус - D, марки КАВЗ, бiннялого кольору, модель - 3270, 1988 року випуску,
4) Вантажний бортовий малотонажний - В, марки ГАЗ, бiннялого кольору, модель - 33021, 1995 року
випуску,
5) Мiннякроавтобус - D, марки ГАЗ, бiннялого кольору, модель - 32213, 2000 року випуску,
6) Автобус марки ZАЗ, бiннялого кольору, модель - 695Н, 1997 року випуску.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Виконавчим органом Товариства, який
здiнняйснює управлiнняння поточною дiнняяльнiннястю

Функціональні обов'язки
До обов"язкiнняв Правлiнняння належить:
Прийняття рiнняшення про вчинення

Товариства, є Правлiнняння (колегiнняальний
виконавчий орган).
Кiннялькiннясний склад Правлiнняння складає п'ять осiнняб
- голова правлiнняння та чотири члени правлiнняння.
Склад правлiнняння визначається

Товариством правочинiнняв, з урахуванням
обмежень встановлених цим Статутом;
Затвердження штатного розпису та фонду
оплати працiння працiннявникiнняв Товариства, фiннялiнняй та
представництв вiннядповiннядно до затверджених
Наглядовою радою принципiнняв органiннязацiнняйноуправлiннянської структури Товариства;
Прийняття будь-яких кадрових рiнняшень (в тому
числiння стосовно прийому на роботу,
звiнняльнення, переведення);
Формування поточних планiнняв дiнняяльностiння
Товариства, включаючи фiннянансовiння та
виробничiння питання;
Розробка та подання на розгляд трудового
колективу Товариства проекту колективного
договору, забезпечення виконання
Товариством обов'язкiнняв, взятих на себе згiннядно
з умовами колективного договору;
Органiннязацiнняя ведення бухгалтерського облiнняку
та звiннятностiння Товариства, органiннязацiнняя
документообiннягу як в самому Товариствiння, так iння
в його вiннядносинах з iнняншими юридичними та
фiннязичними особами;
Вирiнняшення iннянших питань, що пов'язанiння з
управлiннянням поточною дiнняяльнiннястю Товариства
iння вiнняднесенiння до його компетенцiнняї чинним
законодавством, статутом чи внутрiнняшнiннями
документами Товариства.

Опис

д/н

Примітки
д/н
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 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 (бізнесні
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
ні
так
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
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
ні
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
ні
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
ні
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
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) ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

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

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

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X

За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотками голосів
Інше
(зазначити)

X
X
X

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

№ з/п

1

2

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

LEDEMOR Iрина ПетрiвнаNDUSTRIрина ПетрiвнаES LIрина ПетрiвнаMIрина ПетрiвнаTED/
ZЕДЕМОР Iрина ПетрiвнаНДАСТРIрина ПетрiвнаЗ ZIрина ПетрiвнаМIрина ПетрiвнаТЕД
(Кiнняпр)
ПрАТ "Дiнняловiння партнери"

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
325934

23721506

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

55,48

33,43

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

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення

9) повноваження посадових осіб емітента

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Вiннядповiнняднiннясть стану корпоративного управлiнняння, у тому числiння стану внутрiнняшнього аудиту
вимогам законодавства
Статутом Товариства передбачено наступнiння органи управлiнняння:
"
Загальнiння збори акцiнняонерiнняв
"
Наглядова Рада
"
Правлiнняння
"
Ревiннязiнняйна комiннясiнняя
Функцiнняонування органiнняв корпоративного управлiнняння регламентується положеннями
Статуту.
Система внутрiнняшнього контролю спрямована на упередження, виявлення iння виправлення
суттєвих помилок, забезпечення захисту iння збереження активiнняв, повноти iння точностiння облiннякової
документацiнняї та включає адмiннянiннястративний та бухгалтерськiнняй контроль та контроль служби
внутрiнняшнього аудиту iння ревiннязiнняйної комiннясiнняї, що обирається Загальними зборами акцiнняонерiнняв
Товариства.
Адмiннянiннястративний контроль передбачає розподiннял повноважень мiнняж працiннявниками
Товариства таким чином, щоб жоден працiннявник не мав змоги зосередити у своїх руках усiння
повноваження необхiнняднiння для здiнняйснення повної господарської операцiнняї.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiнняв Товариства, достовiннярнiннясть
звiннятностiння та включає попереднiнняй, первинний (поточний) iння подальший контроль.
Контроль за фiннянансово-господарською дiнняяльнiннястю Товариства здiнняйснює Ревiннязiнняйна комiннясiнняя,
що обирається Загальними зборами акцiнняонерiнняв Товариства.
За результатами виконаних аудиторських процедур перевiннярки стану корпоративного
управлiнняння, у тому числiння внутрiнняшнього аудиту, вiннядповiннядно до Закону України "Про акцiнняонернiння
товариства" аудитором зроблено висновок:
- прийнята та функцiнняонуюча система корпоративного управлiнняння у товариствiння в цiннялому
вiннядповiннядає вимогам Закону України "Про акцiнняонернiння товариства" та вимогам Статуту.
- "Iрина Петрiвнанформацiнняя про стан корпоративного управлiнняння", наведена у проектiння рiннячної регулярної
iннянформацiнняї, складена в усiннях суттєвих аспектах вiннядповiннядно до вимог "Положення про розкриття
iннянформацiнняї емiннятентами цiннянних паперiнняв", затвердженого Рiнняшенням Нацiнняональної комiннясiнняї з цiннянних
паперiнняв та фондового ринку вiнняд 03.12.2013р. № 2826 ( зiння змiннянами та доповненнями ).
На нашу думку, iннянформацiнняя у рiннячному звiннятiння керiннявництва з корпоративного управлiнняння про
корпоративну етику, про основнiння характеристики системи внутрiнняшнього контролю iння управлiнняння
ризиками емiннятента, про перелiнняк осiнняб, якiння прямо або опосередковано є власниками значного
пакета акцiнняй емiннятента , про будь-якiння обмеження прав участiння та голосування акцiнняонерiнняв на
загальних зборах емiннятента, про порядок призначення та звiнняльнення посадових осiнняб, про
повноваження посадових осiнняб емiннятента, є достовiннярною iння вiннядповiннядає вимогам пунктiнняв 1-9 статтiння
401 Закону України "Про цiнняннiння папери та фондовий ринок" вiнняд 23.02.2006 №3480-Iрина ПетрiвнаV (iнняз змiннянами).

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
LEDEMOR Iрина ПетрiвнаNDUSTRIрина ПетрiвнаES
LIрина ПетрiвнаMIрина ПетрiвнаTED/ ZЕДЕМОР
Iрина ПетрiвнаНДАСТРIрина ПетрiвнаЗ ZIрина ПетрiвнаМIрина ПетрiвнаТЕД (Кiнняпр)
MOROUDON Iрина ПетрiвнаNVESTMENTS
LIрина ПетрiвнаMIрина ПетрiвнаTED (МОРОУДОН
Iрина ПетрiвнаНВЕСТМЕНТС ZIрина ПетрiвнаМIрина ПетрiвнаТЕД)
(Кiнняпр)

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
325934

НЕ 284967

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1066, Кiнняпр, Нiннякосiнняя,
Васiннялiнняссiнняс, 20

2035079

2012, Кiнняпр, Нiннякосiнняя,
Акрополiнняс, 59-61

3279038

Місцезнаходження

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
немає
Усього

0
5314117

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

34,43

2035079

0

55,48

3279038

0

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

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
0
0
5314117
0

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
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
5909832
1477458
100
бездокумента арні іменні
рна іменна
На органiннязованих бiнняржових та позабiнняржових ринках ЦП ПАТ "Мукачiннявський завод "Точприлад" протягом звiннятнього року не оберталися.
Емiннятент володiнняє глобальним сертифiннякатом, який знаходиться в Нацiнняональному депозитарї. Випуск акцiнняй у 2018 не здiнняйснювався

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

У звітному періоді
за простими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
Нараховані дивіденди на одну акцію,
0
грн.
Сума виплачених/перерахованих
0
0
0
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
01.01.1900
01.01.1900
01.01.1900
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
01.01.1900
01.01.1900
01.01.1900
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
0
0
0
Дата (дати) перерахування дивідендів
через депозитарну систему із
зазначенням сум (грн) перерахованих
дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Опис
Дивiнняденди у 2018 роцiння не нараховувались та не сплачувались.

за
привілейова
ними
акціями
0
0
0
01.01.1900

01.01.1900

0

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

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
72396
69100
64870
62654
5563
4830
703
408
0
0
1260
1208
0
0

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

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
72396
69100
64870
62654
5563
4830
703
408
0
0
1260
1208
0
0

призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

0
0
0
0
0
0
72396
д/н

0
0
0
0
0
0
69100

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
72396

0
0
0
0
0
0
69100

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
141300
137517
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
1477
1477
Скоригований статутний капітал
1477
1477
(тис.грн)
Опис
В вартiннясть чистих активiнняв входить: статутний капiннятал - 1477,0 тис. грн; iннянший додатковий
капiннятал - 577 тис. грн., резервний капiннятал - 1741,0 тис. грн.; нерозподiннялений прибуток 137505 тис. грн.
Висновок Вартiннясть чистого капiнняталу (власний капiннятал) ПАТ на 31.12.2018р. становить 141300 тис.
грн., тобто на 139823 тис. грн перевищує розмiнняр статутного капiнняталу ПАТ.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Банк "Фананси та Кредит"
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
0
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
0
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
3095

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

01.09.2012
X

3095
0

19,5
X

31.12.2019
X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899
X

0
0

0
X

30.12.1899
X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

0
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

30.12.1899
X

0
1532

X
X

30.12.1899
X

X

19210

X

X

X
12984
X
X
X
36821
X
X
Довгостроковiння зобоав"язання на 31.12.2018р. складають 7188
тис. грн., короткостроковiння 29633тис.грн.

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

2

3

Основні
види
продукції
2
Виробництво
електронної
апаратури
побутового
призначення
для
приймання,
записування
та
вiннядтворюванн
я
Виробництво
електричного
й
електронного
устатковання
для
автотранспор
тних засобiнняв
Термостати,
маностати
(стабiннялiннязатори
тиску),
iннянструменти
та прилади
для
регулювання
чи контролю,
авт

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
2553244

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
2396425
12132,4
9,3

4
12914,1

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
9,8

1251370

81257,7

61,8

1249738

80778,8

62

107281

871,8

0,7

107503

873,8

0,7

у грошовій формі
(тис.грн)

4

5

Виробництво
електродвигу
нiнняв,
генераторiнняв iння
трансформато
рiнняв
Частини та
приладдя для
велосипедiнняв
двоколiннясних
та
велосипедiнняв
iннянших, не
обладнаних
двигуном
(крiнням р

2713953

35018,3

26,6

2730326

35261,5

27

110954

1393,2

1,1

106431

1331

1

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2

2
Витрати на сировичн
Витрати на електроенергiнняю та
паливо
Оплата працiння та вiннядрахування
Амортизацiнняя
Iрина Петрiвнаншiння послуги

3
4
5

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
1,5
4
80
2,6
11,9

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

ПАТ "Нацiнняональний деапозитарiнняй
України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, України, Київська обл.,
Шевченкiннявький р-н, Київ, Б.Грiннянченка,
3
АГ 500747
Адмiннянiннястрацiнняя ДС спецiнняального зв"язку
та захисту iннянформацiнняї України
03.08.2011
0443777265
3777265
ведення реєстру власникiнняв iнняменних
цiннянних паперiнняв
Мiнняж ПАТ Нацiнняональний депозитрiнняй
України" та ПАТ "Мукачiннявський завод
"Точприлд" укладено договiнняр про
обслуговування емiннясiнняї цiннянних паперiнняв №
ОБ - 6594 вiнняд 07.10.2014р. на
невизначений строк. Депозитарiнняй надає
емiннятетну послуги, а емiннятент корстується
послугами депозитарiнняю вiннядповiннядно до
регламенту депозитарiнняю та вимог
чинного
законодавства,
щодо
здiнняйснення депозитарної дiнняяльностiння.
ТзОВ "Пiннядприєство "Росан - цiнняннiння
папери"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
223355334
79035, Україна, Zьвівська обл.,
Цихiннявський р-н, Zьвiнняв, Пасiннячна, 135
АВ 376975

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

ДКЦП та ФР
19.10.2007
0322948776
2948776
депозитарна дiнняяльнiннясть зберiннягача цiннянних
паперiнняв
Мiнняж ТзОВ "Пiннядприємство "Росан
"Цiнняннiння - папери" та ПАТ "Мукачiннявський
завод "Точприлад" укладено договiнняр №
96 вiнняд 16.02.2000р. на вiннядкриття
рахункiнняв
у
цiннянних
паперах,
вiннядповiннядального зберiннягання та облiнняку
прав власностiння на цiнняннiння папери
власника, що будуть переданiння Зберiннягачу
вiннядповiннядно до умов договору ;
здiнняйснення операцiнняй на рахунках у
цiннянних паперах, згiннядно умов чинного
законодасвта України.
МПП Аудиторська фiннярма "КРОНОС"
Приватне підприємство
21444899
01014, Україна, Київська обл., Київ,
Струтинського,6 кв. 304
1478
Аудиторська палат України
25.01.1996
0445319744
5319744
аудиторськiння послуги емiннятенту
Згiннядно з договором № 14/О/2018 вiнняд
15.02.2018р. незалежною аудиторською
фiннярмою МПП "Аудиторська фiннярма
"КРОНОС" здiнняйснено аудиторську
перевiннярку фiннянансових звiннятiнняв ПАТ
"Мукачiннявський завод "Точприлад" за
даними фiннянасового облiнняку за перiнняод з 01
сiннячня 2017р. по 31.12.2017р. МПП
"Аудиторська фiннярма "КРОНОС" несе
вiннядповiннядальнiннясть за надання висновку
щодо фiннянансових звiннятiнняв на основiння
результатiнняв аудиторської перевiннярки

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

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
25.04.2018

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

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

3
загальнiння збори
акцiнняонерiнняв

4
35000

5
137517

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

6
25,45

Предмет
правочину

7
- купiннявля-продаж
земельних дiннялянок,
на яких розташованiння
виробничiння та
допомiнняжнiння об'єкти
нерухомого майна,

Дата
розміщення
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
27.04.2018

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

9
www.tochpriнняlad.com

що належить
Товариству.
Опис:
Загальна кiннялькiннясть акцiнняй голосуючих акцiнняй - 5796253шт. (загальна кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй зазначена вiннядповiннядно до перелiнняку акцiнняонерiнняв, якiння мають право на участь у
загальних зборах акцiнняонерiнняв товариства станом на 19.04.2018р.)
Кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй, що зареєстрованiння для участiння у загальних зборах акцiнняонерiнняв - 5319078шт.
Кiннялькiннясть голосiнняв, шт.
% бiнняльше як 50% голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння
"ЗА"
328399955,57%
"ПРОТИ"
0
0
"УТРИМАZИСЯ"
203507934,44%
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ"
0
0
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна":
0
0
2

25.04.2018

загальнiння збори
акцiнняонерiнняв

35000

137517

25,45

- правочини про
продовження строку
дiнняї, про збiнняльшення,
зменшення, змiнняну
вартостiння, внесення
змiннян до предмету та
будь-яких умов всiннях
та/або кожного
окремо
зовнiнняшньоекономiннячн
их договорiнняв з
нерезидентами.

27.04.2018

www.tochpriнняlad.com

Опис:
Загальна кiннялькiннясть акцiнняй голосуючих акцiнняй - 5796253шт. (загальна кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй зазначена вiннядповiннядно до перелiнняку акцiнняонерiнняв, якiння мають право на участь у
загальних зборах акцiнняонерiнняв товариства станом на 19.04.2018р.)
Кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй, що зареєстрованiння для участiння у загальних зборах акцiнняонерiнняв - 5319078шт.
Кiннялькiннясть голосiнняв, шт.
% бiнняльше як 50% голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння
"ЗА"
3283999
55,57%
"ПРОТИ"
0
0
"УТРИМАZИСЯ"
203507934,44%
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ"
0
0
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна":
0
0
3

25.04.2018

загальнiння збори
акцiнняонерiнняв

35000

137517

25,45

- правочини про
переробку

27.04.2018

www.tochpriнняlad.com

давальницької
сировини, ремонт на
територiнняї України,
оренду обладнання,
спiнняльну дiнняяльнiннясть з
нерезидентами.
Опис:
Загальна кiннялькiннясть акцiнняй голосуючих акцiнняй - 5796253шт. (загальна кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй зазначена вiннядповiннядно до перелiнняку акцiнняонерiнняв, якiння мають право на участь у
загальних зборах акцiнняонерiнняв товариства станом на 19.04.2018р.)
Кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй, що зареєстрованiння для участiння у загальних зборах акцiнняонерiнняв - 5319078шт.
Кiннялькiннясть голосiнняв, шт.
% бiнняльше як 50% голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння
"ЗА"
3283999 55,57%
"ПРОТИ"
0
0
"УТРИМАZИСЯ"
2035079 34,44%
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ"
0
0
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна":
0
0
4

25.04.2018

загальнiння збори
акцiнняонерiнняв

35000

137517

25,45

- оренда, лiннязинг
нерухомого або
рухомого майна.

27.04.2018

www.tochpriнняlad.com

Опис:
Загальна кiннялькiннясть акцiнняй голосуючих акцiнняй - 5796253шт. (загальна кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй зазначена вiннядповiннядно до перелiнняку акцiнняонерiнняв, якiння мають право на участь у
загальних зборах акцiнняонерiнняв товариства станом на 19.04.2018р.)
Кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй, що зареєстрованiння для участiння у загальних зборах акцiнняонерiнняв - 5319078шт.
Кiннялькiннясть голосiнняв, шт.
% бiнняльше як 50% голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння
"ЗА"
3283999 55,57%
"ПРОТИ"
0
0
"УТРИМАZИСЯ"
203507934,44%
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ"
0
0
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна":
0
0
5

25.04.2018

загальнiння збори
акцiнняонерiнняв

35000

137517

25,45

- купiннявля - продаж
матерiнняалiнняв,
компонентiнняв,
сировини, деталей,
заготовок.

27.04.2018

www.tochpriнняlad.com

Опис:
Загальна кiннялькiннясть акцiнняй голосуючих акцiнняй - 5796253шт. (загальна кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй зазначена вiннядповiннядно до перелiнняку акцiнняонерiнняв, якiння мають право на участь у

загальних зборах акцiнняонерiнняв товариства станом на 19.04.2018р.)
Кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй, що зареєстрованiння для участiння у загальних зборах акцiнняонерiнняв - 5319078шт.
Кiннялькiннясть голосiнняв, шт.
% бiнняльше як 50% голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння
"ЗА"
3283999 55,57%
"ПРОТИ"
0
0
"УТРИМАZИСЯ"
2035079 34,44%
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ"
0
0
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна":
0
0

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
25.04.2018

Найменуванн
я
уповноважено
го органу, що
прийняв
рішення

3
загальнiння збори
акцiнняонерiнняв

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

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

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

4
47955

5
137517

6
34,87

Предмет
правочину

7
схвалити
умови,
пiннядтвердити
дiнняю та надати
згоду на
вчинення

Дата
вчинення
правочину

8
26.05.2017

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
НКЦПФР або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
9
27.04.2018

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

10
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наступних
значних
правочинiнняв:
вiнняд 26.05.2017
р. про
внесення змiннян
до Договору
про переробку
давальницької
сировини
№260 вiнняд
06.11.2009 р.
(в нової
редакцiнняї),
укладеного з
ТзОВ
"Електроннiння
складовiння
частини
"ЕПКОС",
країни
Угорщина,
щодо внесення
змiннян до
пунктiнняв
1.1.,5.4,12.9.3.;
на суму 1 500
000євро.
Опис:
Загальна кiннялькiннясть акцiнняй голосуючих акцiнняй - 5796253шт. (загальна кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй зазначена вiннядповiннядно до перелiнняку акцiнняонерiнняв, якiння мають право на участь у
загальних зборах акцiнняонерiнняв товариства станом на 19.04.2018р.)
Кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй, що зареєстрованiння для участiння у загальних зборах акцiнняонерiнняв - 5319078шт.
Кiннялькiннясть голосiнняв, шт.
% бiнняльше як 50% голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння
"ЗА"
5319078100%
"ПРОТИ"
0
0
"УТРИМАZИСЯ"
0
0
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ"
0
0

"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна":
2

25.04.2018

загальнiння збори
акцiнняонерiнняв

0
127881

0
137517

92,99

схвалити
умови,
пiннядтвердити
дiнняю та надати
згоду на
вчинення
наступних
значних
правочинiнняв:
договiнняр про
переробку
давальницької
сировини №
7/17 вiнняд
09.11.2017 р.,
укладеного з
EGSTON
System
Electroniнняc spol.
s.r.o., країни
Чеська
Республiнняка, на
загальну суму
4 мiнняльйони
євро,

09.11.2017

27.04.2018

www.tochpriнняlad.com

Опис:
Загальна кiннялькiннясть акцiнняй голосуючих акцiнняй - 5796253шт. (загальна кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй зазначена вiннядповiннядно до перелiнняку акцiнняонерiнняв, якiння мають право на участь у
загальних зборах акцiнняонерiнняв товариства станом на 19.04.2018р.)
Кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй, що зареєстрованiння для участiння у загальних зборах акцiнняонерiнняв - 5319078шт.
Кiннялькiннясть голосiнняв, шт.
"ЗА"
5319078100%
"ПРОТИ"
0
0
"УТРИМАZИСЯ"
0

% бiнняльше як 50% голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння

0

"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ"
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна":
0
3
25.04.2018
загальнiння збори
211004
акцiнняонерiнняв

0
0

0
137517

153,44

схвалити
умови,
пiннядтвердити
дiнняю та надати
згоду на
вчинення
наступних
значних
правочинiнняв:
договору про
переробку
давальницької
сировини з
Тайко
Електронiннякс
Полска ТзОВ,
країни
Польща, на
загальну суму
6 600 000 Євро
на кожний рiнняк;

25.04.2018

27.04.2018

www.tochpriнняlad.com

Опис:
Загальна кiннялькiннясть акцiнняй голосуючих акцiнняй - 5796253шт. (загальна кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй зазначена вiннядповiннядно до перелiнняку акцiнняонерiнняв, якiння мають право на участь у
загальних зборах акцiнняонерiнняв товариства станом на 19.04.2018р.)
Кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй, що зареєстрованiння для участiння у загальних зборах акцiнняонерiнняв - 5319078шт.
Кiннялькiннясть голосiнняв, шт.
% бiнняльше як 50% голосiнняв акцiнняонерiнняв вiнняд їх загальної кiннялькостiння
"ЗА"
5319078100%
"ПРОТИ"
0
0
"УТРИМАZИСЯ"
0
0
"ЗА БЮZЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIрина ПетрiвнаЙСНИМИ"
0
0
"НЕ БРАZИ УЧАСТIрина Петрiвна У ГОZОСУВАННIрина Петрiвна":
0
0

КОДИ
Дата

01.01.2019

Підприємство

Публiннячне акцiнняонерне товариство
"Мукачiннявський завод "Точприлад"
Закарпатська область, м.Мукачеве

Територія
Організаційноправова форма
господарювання
Вид економічної
Виробництво інструментів і обладнання для
діяльності
вимірювання, дослідження та навігації
Середня кількість працівників: 870
Адреса, телефон: 89600 Мукачево, Берегiннявська, 110, 0313131119
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

за ЄДРПОУ

14307452

за КОАТУУ

2110400000

за КОПФГ

234

за КВЕД

26.51

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.

Актив
1
Iрина Петрiвна. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос

Код
рядка
2
1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017

Форма №1
1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4
5998
6281
( 283 )
0
72396
97753
( 25357 )
0
0
(0)

5949
6296
( 347 )
0
69100
97947
( 28847 )
0
0
(0)

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 Iрина Петрiвна
Iрина ПетрiвнаIрина Петрiвна. 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

1020
1021
1022

0
0
(0)

0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

77223
0
0
0
0

77223
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
155617

0
152272

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

4812
0
0
0
0
0
0
0

3985
0
0
0
0
0
0
0

1125

9591

6945

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167

3773
3200
0
0
0
7288
0
2425
5
2420

3019
2023
0
0
0
6216
0
3607
4
3603

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 Iрина ПетрiвнаIрина Петрiвна
Iрина ПетрiвнаIрина ПетрiвнаIрина Петрiвна. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

Пасив
1
Iрина Петрiвна. 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 Iрина Петрiвна
Iрина ПетрiвнаIрина Петрiвна. 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

1170
1180

0
0

0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
1
31090

0
0
0
0
54
25849

1200

0

0

1300

186707

178121

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

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

1477
0
0
577
0
0
1741
133722
(0)
(0)
0
137517

1477
0
0
577
0
0
1741
137505
(0)
(0)
0
141300

1500
1505
1510
1515
1520
1521

0
0
32032
0
2998
0

0
0
3095
0
4093
0

Код
рядка

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 Iрина ПетрiвнаIрина Петрiвна
Iрина ПетрiвнаІІ. 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 Iрина ПетрiвнаІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Керівник

1525
1526
1530

0
0
0

0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
35030

0
0
0
0
0
0
0
7188

1600
1605

0
0

0
0

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

0
1296
927
257
776
2839
0
0
0
0
0
0
0
8322
14160

0
1186
1532
674
761
3003
321
0
0
0
0
0
0
22830
29633

1700

0

0

1800
1900

0
186707

0
178121

Ремiннянець Андрiнняй Петрович

Головний бухгалтер

Галас Ольга Мiннягалiннявна

КОДИ
Підприємство

Публiннячне акцiнняонерне товариство
"Мукачiннявський завод "Точприлад"

Дата

01.01.2019

за ЄДРПОУ

14307452

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

130377

134114

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 120341 )
(0)

( 113934 )
(0)

2090

10036

20180

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
36960

0
0
0
27223

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 17317 )
( 2694 )
( 16127 )

( 19346 )
( 3745 )
( 7600 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

10858

16712

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

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

(0)
0
103
0
0
( 5727 )
(0)
(0)
0

(0)
0
133
0
0
( 7933 )
(0)
( 32 )
0

2290

5234

8880

2295
2300

(0)
-1451

(0)
-2275

2305

0

0

2350

3783

6605

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
Iрина ПетрiвнаIрина ПетрiвнаIрина Петрiвна. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
3783

0
6605

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
7205
Витрати на оплату праці
2505
91824
Відрахування на соціальні заходи
2510
18242
Амортизація
2515
4384
Інші операційні витрати
2520
35151
Разом
2550
156806
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код
За звітний
рядка
період

За аналогічний
період
попереднього
року
4
5427
84056
17511
4616
32705
144315
За аналогічний
період
попереднього

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2
2600
2605
2610

3
5909832
5909832
0,640000

року
4
5909832
5909832
1,117630

2615

0,640000

1,117630

2650

0,00

0,00

Керівник

Ремiннянець Андрiнняй Петрович

Головний бухгалтер

Галас Ольга Мiннягалiннявна

КОДИ
Дата
Підприємство

01.01.2019
Публiннячне акцiнняонерне товариство
"Мукачiннявський завод "Точприлад"

за ЄДРПОУ

14307452

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Стаття

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

Код
рядка

2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

164677
5132
5132
0
0
2075
2414

152226
6927
6927
1856
0
0
2528

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
1619

0
869
0
0
0
385

3100
3105
3110
3115
3116

( 16047 )
( 72162 )
( 19692 )
( 22371 )
( 1034 )

( 35963 )
( 67348 )
( 18234 )
( 20020 )
( 1032 )

3117

(0)

(0)

3118
3135
3140
3145

( 21337 )
( 19716 )
( 3674 )
(0)

( 18988 )
( 2785 )
( 564 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 374 )
21881

(0)
( 3672 )
16205

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

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

105
0
0
0

133
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
( 1342 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
105

(0)
-1209

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

19351

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 21292 )
(0)
(0)
(0)

(0)
( 23662 )
(0)
( 19063 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-21292
694
2425
488
3607

( 12628 )
-36002
-21006
22599
832
2425

Керівник

Ремiннянець Андрiнняй Петрович

Головний бухгалтер

Галас Ольга Мiннягалiннявна

КОДИ
Дата
Публiннячне акцiнняонерне товариство "Мукачiннявський завод
"Точприлад"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

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

2
4000
4005

3
1477
0

4
0
0

5
577
0

6
1741
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
133722
0

4010
4090
4095

0
0
1477

0
0
0

0
0
577

0
0
1741

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
137517
0

0
0
133722

0
0
0

0
0
0

0
0
137517

0

3783

0

0

3783

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
1477

0
0

0
577

0
1741

3783
137505

0
0

0
0

3783
141300

Ремiннянець Андрiнняй Петрович

Головний бухгалтер

Галас Ольга Мiннягалiннявна

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

№ розділу

Зміст приміток
Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та
затвердження фінансової звітності за рік, що закінчується
31.12.2018 р.

1

Загальні відомості про Товариство

2

4

Основи підготовки, затвердження та подання фінансової
звітності
Суттєві положення Облікової політики
Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення

5

Примітки до Звіту про фінансовий стан (Форма №1 Баланс)

6

Примітки до Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід)(Форма №2).

3

7

Примітки до Звіту про власний капітал (Форма №3)

8

Чисті активи

9

Розрахунки з пов’язаними сторонами. Розміри винагород,
виплачених Товариством управлінському персоналу

10

Операційні сегменти

11

Умовні зобов’язання та умовні активи

12

Основні показники оцінки фінансово-господарської діяльності

13

Події після звітної дати

14

Дата затвердження фінансової звітності

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження
фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2018 року
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно
подає фінансовий стан ПАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИZАД»» (надалі – Товариство)
станом на 31 грудня 2018 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни
в капіталі за рік, що закінчується цією датою, у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»).
При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:


вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих
принципів;



прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими;



інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття і пояснення
будь-яких істотних відступів від них у звітності;



підготовку звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати діяльність на
безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б
свідчили про протилежне.

Керівництво також несе відповідальність за:


створення, впровадження та підтримання у Товариства ефективної та надійної системи
внутрішнього контролю;



ведення достовірної облікової документації, яка б розкривала з обґрунтованою
впевненістю у будь-який час фінансовий стан Товариства і котра б свідчила про те, що
фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ;



ведення облікової документації у відповідності до законодавства та Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку України;



застосування необхідних заходів щодо збереження активів Товариства;



виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Від імені керівництва
Голова Правління

А.П. Ремінець

Головний бухгалтер

О.М. Галас

1. Загальні відомості про Товариство
Публічне акціонерне товариство «Мукачівський завод «Точприлад»» є правонаступником
Відкритого акціонерного товариства «Мукачівський завод «ТОЧПРИZАД», яке в свою чергу
було правонаступником державного підприємства «Мукачівський завод «Точприлад».
ВАТ «Мукачівський завод «Точприлад» створене в процесі приватизації майна
державного підприємства.
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Мукачівський завод «Точприлад»;
Скорочене найменування: ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»;
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 14307452;
Дата проведення державної реєстрації Товариства: 13 жовтня 1993 року ;
Юридична адреса Товариства: 89600, Закарпатська обл. м. Мукачеве, вулиця Берегівська,
будинок 110;
Фактична адреса Товариства 89600, Закарпатська обл. м. Мукачеве, вулиця Берегівська,
будинок 110;
Організаційно – правова форма – акціонерне товариство;
Країна реєстрації товариства – Україна;
Офіційна сторінка
http://tochpriнняlad.com;

в

Інтернеті

на

якій

Адреса електронної пошти: iнняnfo01@tochpriнняlad.com.

доступна

інформація

про

Товариство:

Характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу Товариства
-

Товариство спеціалізується на наданні послуг, з переробки давальницької сировини ,
пов'язаних із серійним виробництвом пасивних електронних компонентів для різної
електронної техніки, надає виробничі послуги у сфері виготовлення різних електричних
кабельних з’єднань (кабельних джгутів) для автомобільної техніки, різних термостатів
для регулювання обігріву приміщень,

різних типів гучномовців для мобільної

комунікаційної техніки та автомобільної техніки.
-

На даному етапі завод співпрацює з рядом відомих зарубіжних фірм на основі договорів
про переробку давальницької сировини.

-

ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» сертифіковано відповідно до Iрина ПетрiвнаSO 9001:2008, Iрина ПетрiвнаSO
14001:2004 та Iрина ПетрiвнаSO / TS16949
Опис економічного середовища, в якому функціонує Товариство

-

У 2018 році Товариство здійснювало свою виробничу діяльність в умовах сучасного
політичного та економічного стану в Україні..

-

Національний банк України в звітному періоді продовжував певні обмеження на купівлю
іноземної валюти на мiнняжбанкiннявському ринку та продовжувала дію норма щодо
обов’язкового продажу частини іноземної валюти, що спонукало Товариство нести
додаткові витрати, пов’язані з обов’язковим продажем і придбанням валюти для
виконання своїх обов’язків в іноземній валюті.

-

Крім політичних та економічних чинників, великою мірою на діяльність Товариства
впливає те, що податкове, валютне та митне законодавство в Україні може мати
неоднозначне тлумачення та дуже часто змінюється.

-

Незважаючи на вищезазначене, керівництво Товариства робить все можливе, щоб
підприємство працювало стабільно та отримувало прибуток.

-

Подальший економічний розвиток Товариства значною мірою залежить вiнняд ефективності
економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає Уряд, а також від змін у
податковій, митній, юридичній, регулятивній та полiннятичнiнняй сферах.

-

Керівництво Товариства не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на
економіку України, а також те, який вплив вони можуть мати на майбутній фінансовий
стан Товариства, але вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної роботи
та розвитку.

Середньооблікова чисельність штатних працівників з початку року:
-

на 31.12.2017 р. – 1 052 чол.

-

на 31.12.2018 р. – 847 чол.

Облікова чисельність штатних працівників
-

на 31.12.2017 р. – 1327 чол.
на 31.12.2018 р. - 887 чол.

2. Основи підготовки, затвердження та подання фінансової звітності

Концептуальна основа фінансової звітності

(а) Заява про відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності
Фінансова звітність ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» за 2018 рік складена у
відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що діяли станом на
31.12.2018
року
та
оприлюднені
на
сайті
Міністерства
фінансів
України
(http//www.miнняnfiнняn.gov.ua/).
Зазначені МСФЗ також включають всі діючі стандарти бухгалтерського обліку (МСБУIрина ПетрiвнаAS) а також інтерпретації, затверджені Комітетом по інтерпретаціям міжнародної фінансової
звітності.
Ця фінансова звітність підготовлена на базі історичної собівартості, за винятком оцінки за
прийнятною вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до
МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності».
При складанні фінансової звітності Товариство дотримувалось тих самих суджень, оцінок
та припущень у відношенні застосування принципів облікових політик, методів обчислення,
безперервності діяльності, що і при підготовці фінансової звітності Товариства станом на і за
період, що закінчився 31 грудня 2017 року.

(b) Компоненти фінансового звіту, функціональна валюта та валюта звітності
Керуючись МСБО №1 та пп.1 ст.12.1 та пп. 4 ст. 11 Закону України від 16.07.1999 року
№ 996-XIрина ПетрiвнаV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" , фінансова звітність
складена за формами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері статистики.
Товариство подає комплект фінансової звітності за рік, що розпочався 01 січня 2018 року та
закінчується 31 грудня 2018 року в такому складі:
-

Баланс (Звіт про фінансовий стан) - Форма №1;

-

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) - Форма №2;

-

Звіт про рух грошових коштів - Форма №3;

-

Звіт про власний капітал - Форма №4;

-

Текстовий формат «Пояснювальна записка (Примітки ) до фінансової звітності за рік, що
закінчується 31 грудня 2018 р».

Подання фінансової звітності здійснюється з урахуванням вимог МСБО 1 «Подання фінансової
звітності» і НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» в частині, що поширюється
на підприємства, що складають фінансову звітність за МСФЗ.
Дана фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення.
Рішення про оприлюднення фінансової звітності прийнято 25 лютого 2019 року
керівництвом Товариства
Валюта звітності та одиниця виміру
Валютою фінансової звітності є українська гривня
Усі форми фінансової звітності заповненні у тисячах гривень ( тис. грн.).
Показники розділу Iрина ПетрiвнаY Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) ф №2
наведені в гривнях с копійками.
Активи та зобов’язання в іноземній валюті
При обліку господарських операцій, здійснених в іноземній валюті, застосовувався курс
відповідної валюти, встановлений Національним банком України на дату здійснення операції або
на дату отримання авансу.
Грошові кошти на валютних рахунках в банках, кредиторська та дебіторська
заборгованості в іноземній валюті відображені в бухгалтерській звітності в сумах, вирахуваних

на підставі офіційного курсу, установленого Національним банком України по видам валют,
станом на 31 грудня 2018 року.
Курсові різниці, що виникли на протязі року за операціями з активами та зобов’язаннями,
вартість яких виражена в іноземній валюті, а також при перерахунку їх станом на звітну дату,
відображені в складі інших операційних доходів та витрат.
Сезонні операції
Діяльність Товариства протягом звітного року не підпадає під істотний вплив сезонних
або циклічних факторів
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Суттєві положення Облікової політики

(a) Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі та грошові кошти на банківських
рахунках.

(b) Основні засоби
Основні засоби відображаються за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації. Під час трансформації фінансової звітності спеціальною комісією визначено
прийнятну вартість об’єктів основних засобів (згідно з положеннями МСФЗ 1).
У відповідності до облікової політики в майбутньому збільшення вартості об’єкту основного
засобу внаслідок переоцінки відображається в додатковому капіталі.
Оцінку ліквідаційної вартості об’єктів, які є повністю зношеними за чинними нормами
амортизації, але використовуються і відповідають критеріям визнання активу, за обліковою
політикою здійснюється спеціальною комісією Товариства раз на рік, і відображається у складі
додаткового капіталу.
Під час реалізації об’єкта основного засобу сума дооцінки цього об’єкту списується з
додаткового капіталу і включається до нерозподіленого прибутку (збитку).
Якщо складові об’єкту основних засобів мають різний строк корисного використання, то вони
можуть обліковуватись окремо.
Амортизація нараховується із використанням прямолінійного методу на протязі строку
корисного використання кожного об’єкту основних засобів:

Будинки та споруди
Поліпшення орендованого об’єкту
Машини та обладнання
Транспортні засоби

Строк корисного використання
20-50 років
11 років
3-10 років
8-15 років
2- 5 років

Інструменти, прилади та інвентар
Інші основні засоби

5 років

Основні засоби, які ще не були введені в експлуатацію, включають фактичні витрати, що були
понесенні на їх придбання (створення).
Основні засоби, які на дату звітності не введені в експлуатацію, не амортизуються
(c) фінансові інвестиції
Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюють та відображають у
бухгалтерському обліку та звітності за їх справедливою вартістю, до якої додаються витрати на
операцію. Інші фінансові інвестиції відображені за їх справедливою вартістю.
(d) Запаси
Запаси визнаються на дату звіту за найменшою з двох величин: собівартістю чи чистою вартістю
реалізації. Чиста вартість реалізації розраховується як ціна реалізації, зменшена на витрати на
збут. Аналіз співвідношення вказаних величин показав, що собівартість (історична вартість)
запасів у товаристві є нижчою, ніж чиста вартість реалізації.
Встановлений обліковою політикою метод оцінки вибуття запасів – метод ФІФО.
(e) Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації, тобто за первісною
вартістю, зменшеною на суму створеного резерву сумнівних боргів. Величину резерву
сумнівних боргів визначається методом застосування абсолютної суми заборгованості. Сумнівна
дебіторська заборгованість відображається в складі витрат періоду.
(f) Кредити та позики
Кредити та позики визнаються за первісною вартістю, яка не включає будь-які витрати, пов’язані
з їх отриманням.
(g) Кредиторська заборгованість
Довгострокова кредиторська заборгованість, яка включає відсоткову складову, оцінюється на
дату балансу за теперішньою (дисконтованою) вартістю.

Довгострокові забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної
оплати компенсації невикористаних відпусток.
Поточна кредиторська заборгованість оцінюється за вартістю погашення (не дисконтується).
(h) Доходи
Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в звітному періоді коли реально
було відвантажено (реалізовано) готову продукцію або замовник отримав послугу у повному
обсязі.
(i) Витрати
Витрати відображаються за методом нарахування.
(g) Податок на прибуток
До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток і відстрочений податок на
прибуток. Відстрочений податковий актив (зобов’язання) відображається у фінансовій звітності
у складі Звіту про сукупний дохід (збиток), окрім випадків, коли відстрочений податковий актив
(зобов’язання) відображається у складі капіталу.
Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як відсоток від прибутку поточного
періоду, що підлягає оподаткуванню (згідно з податковою звітністю з податку на прибуток).
Порядок розрахунку прибутку, що підлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток
встановлюється Законодавством України.
Відстрочений податок на прибуток визнається для всіх тимчасових різниць, якщо існує
впевненість, що ці тимчасові різниці будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку,
що підлягає оподаткуванню.
Відстрочений податок на прибуток відображає чистий податковий ефект від тимчасових різниць
між балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей
оподаткування.

(к) Резерви
Згідно МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» резерв визнається в
бухгалтерському обліку, якщо Товариство має поточне зобов’язання, що виникло в результаті
минулих подій, погашення цього зобов’язання є вірогідним та може бути отримана надійна
оцінка суми такого зобов’язання.
До складу Резервів, що обліковуються Товариством згідно облікової політики включаються:



зобов'язання по оплаті відпусток працівникам Товариства;
резерв сумнівних боргів по заборгованості за товари, роботи (послуги).

(l) Інвентаризація:
Терміни проведення інвентаризації майна та зобов'язань встановлюються наказом у
відповідності Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та
Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого Наказом Міністерства
фінансів України від 02.09.2014року № 879 і становлять, для:
-

сировини, основних та допоміжних матеріалів, купівельних напівфабрикатів та
комплектуючих виробів, палива, тари, запасних частин, незавершеного виробництва,
готової продукції, дебіторської та кредиторської заборгованостей - згідно наказів, але не
рідше одного разу на рік;

-

основних засобів, МШП, спецодягу - згідно наказів, але не рідше одного разу на рік;

-

грошових коштів, цінних паперів, бланків суворої звітності, дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння - згідно наказів, але не рідше одного разу на рік .

(k) Застосування нових стандартів та інтерпретацій з 01 січня 2018 року.

Нові Стандарти та зміни до МСБО та МСФЗ, що набули чинності після 01.01. 2018 р.
Документ

Дата прийняття

Стислий опис суті змін

Внесені зміни в МСФЗ
МСФЗ 2 / Iрина ПетрiвнаFRS 2
Classiнняfiнняcatiнняon and
Measurement of Share-based
Payment Transactiнняons

Впливу на суми відображені в фінансовому
звіті не має
01.01.2018 р.

«Платіж на основі акцій».
МСФЗ 10 / Iрина ПетрiвнаFRS 10 та Дата
МСБО 28 / Iрина ПетрiвнаAS 28
застосування

та його асоційованими підприємствами чи

Sales

of не визначена
Assets between an Iрина Петрiвнаnvestor

підприємствами спільної діяльності

and iнняts Associнняate or Joiнняnt

звіті не має

or

Contriнняbutiнняons

Продаж чи розподіл активів між інвестором

Впливу на суми відображені в фінансовому

Venture
«Інвестиції в асоційовані
підприємства»
Нові стандарти МСФЗ

МСФЗ 15 / Iрина ПетрiвнаFRS 15 Revenue

Впливу на суми відображені в фінансовому

from

звіті не має.

Contracts

wiнняth 01.01.2018 р.

Customers
«Виручка по договорах з
покупцями»
МСФЗ 9 / Iрина ПетрiвнаFRS 9 Fiнняnanciнняal
Iрина Петрiвнаnstruments

01.01.2018 р.

Впливу на суми відображені в фінансовому
звіті не має.

«Фінансові інструменти»
ФЗ 16 / Iрина ПетрiвнаFRS 16 Leases
«Оренда»

01.01.2019 р.

Впливу на суми відображені в фінансовому
звіті не має.

Інформація, розкрита в Фінансовому звіті Товариства за 2018 рік, ґрунтується на
стандартах, які були прийняті та набрали чинність станом на 31 грудня 2018 р.
Стандарти, які вступлять в силу з 01 січня 2019 року розглядаються керівництвом та
застосовуватимуться із дня набрання чинності, оскільки зміни до МСБО та МСФЗ, що набудуть
чинності після 01.01.2019 року не мають суттєвого впливу на суми відображені в даному
фінансовому звіті.
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Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення

Товариство робить оцінки та припущення, які впливають на суми, визнані у фінансовий
звітності. Розрахунки та судження постійно оцінюються iння базуються на попередньому досвіді
керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які
вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім вказаних оцінок, керівництво
Товариства також використовує певні професійні судження при застосуванні принципів облікової
політики.
Професійні судження, які здійснюють найбільш суттєвий вплив на суми, що
відображаються у фінансовій звітності та оцінки, результатом яких можуть бути значні
коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року,
включають:


Припущення про подальшу безперервну діяльність. Керівництво вважає, що
Товариство буде продовжувати діяльність як безперервно діюче підприємство. Це припущення
ґрунтується на поточних намірах, фінансовому стані Компанії та комплексу заходів, які
приймаються керівництвом для подальшого стабільного функціонування Товариства.


Інфляційний вплив. Керівництво розрахувало кумулятивний індекс інфляції за
період, який складається з останніх трьох років, включаючи звітний (2015-2018 рр). Пункт 3
МСБО 29 передбачає, що стандарт не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що

виникає гіперінфляція. Необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з цим Стандартом є
питання судження.
Аналізуючи сукупність якісних та кількісних характеристик стану економічного
середовища в Україні, керівництво Товариства дійшло висновку, що підстави для коригування
фінансової звітності за 2018 рік згідно з МСБО 29 відсутні.
 Знецінення основних засобів. На кожну звітну дату Компанія визначає наявність
об’єктивних ознак знецінення основних засобів. Якщо такі об’єктивні ознаки існують, Компанія
оцінює відновлювану вартість активу. Вартість відшкодування активу – це справедлива вартість
активу або одиниці, що генерує грошові кошти, за вирахуванням витрат на продаж або вартість
використання активу, залежно від того, яка з них більша. Вартість відшкодування визначається
для окремого активу, за винятком випадків, коли від активу не надходять грошові потоки, що є
значною мірою незалежними від грошових потоків, що надходять від інших активів або груп
активів. Для цього необхідно розраховувати корисну вартість одиниць, що генерують грошові
кошти, на які віднесений об’єкт основних засобів. Для розрахунку корисної вартості Компанія
повинна здійснити оцінку очікуваних майбутніх грошових потоків від одиниці, що генерує
грошові кошти, а також обрати відповідну ставку дисконту, необхідну, щоб обчислити приведену
вартість цих грошових потоків.
 Обрання методу амортизації та попередня оцінка строку корисної експлуатації
активів здійснюється на підставі професійного судження. Залишкові терміни корисного
використання оцінюються керівництвом для кожної одиниці, з урахуванням стану кожної
одиниці та з урахуванням інвестиційної програми Товариства.
 Дебіторська заборгованість. Керівництво оцінює вірогідність погашення
дебіторської заборгованості по основній діяльності та іншій дебіторський заборгованості на
підставі аналізу по окремим клієнтам. При проведенні такого аналізу до уваги приймаються
наступні фактори: аналіз дебіторської заборгованості по основній діяльності та іншій
дебіторській заборгованості по термінах, їх співставлення по термінах кредитування клієнтів,
фінансове становище клієнтів та погашення ними заборгованості в минулому. Якби фактичні
відшкодовуванні суми були меншими, чим по оцінкам керівництва, Товариству довелось би
врахувати додаткові витрати на знецінення.

5. Примітки до Звіту про фінансовий стан (Форма №1 Баланс)

Інформація про наявність майна та зобов'язань Товариства відображена в бухгалтерському
балансі за станом на 31.12.2018 р.
Розшифровки руху майна та зобов'язань наведені у відповідних поясненнях в Примітках.
Звіт про власний капітал (скорочено «ЗВК») пояснює рядки балансу №№ 1400, 1405, 1410,
1415;1420.
Звіт про рух грошових коштів (скорочено «ЗРГК») пояснює рядки балансу №1165

Порівняльна інформація

Актив
1

Пояснення 5.1 (тис грн)

Код
рядка

31.12.2017

31.12.2018

2

3

4

1000

5949

5998

1001
1002
1005
1010
1011
1012

6296
(347)

6281
(283)

69100
97947
(28247)

72396
97753
(25357)

77223

77223

1095

152272

155617

1100

3985
6945

4812
9591

3019

3773

2023

3200

6216

7288

3607

2425

54
25849

1
31090

178121

186707

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі
інші фінансові інвестиції
Довгострокова
дебіторська
заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1030
1035
1040
1045
1090

II. Оборотні активи
Запаси
Дебіторська
заборгованість
за
продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська
заборгованість
за
розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша
поточна
дебіторська
заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані
для продажу, та групи вибуття
Баланс
Код
Пасив
рядка
1
2
I. Власний капітал
1400
Зареєстрований капітал

1125
1130
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195
1200
1300

31.12.201

1477

31.12.2017

1477

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання
і забезпечення
Відстрочені
податкові
зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування

1405
1410
1415

Усього за розділом II

1595

IІІ. Поточні зобов'язання і
забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна
кредиторська
заборгованість за:
довгостроковими
зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна
заборгованість
за
розрахунками з учасниками
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з
необоротними активами,
утримуваними для продажу, та
групами вибуття
Баланс

1420
1425
1430
1495

1500
1510
1515
1520
1525

577
1741
137505

577
1741
133722

141300

137517

3095

32095

4093

2998

35030

7188

1600

1610
1615
1620
1625
1630
1640
1690
1695

1186
1532
761
3003
321

1296
927
776
2839

22830
29633

8322
14160

178121

186707

1700
1900

Основні засоби та капітальні інвестиції
Основні засоби відображаються за вартістю придбання (історичною собівартістю) за
вирахуванням накопиченого зносу. Під час трансформації фінансової звітності при переході на
МСФЗ спеціальною комісією було визначено прийнятну вартість об’єктів основних засобів
(згідно МСФЗ 1).
На основі результатів аналізу ринкових цін керівництво дійшло висновку, що у 2018 році
справедлива вартість основних засобів не зазнала суттєвих змін.
Усі основні засоби підлягають амортизації (крім незавершених капітальних інвестицій).
За кожним об'єктом необоротних активів визначається вартість, яка амортизується. Амортизацію

основних засобів Товариство нараховує із застосуванням прямолінійного методу, який діяв на
протязі 2018 року, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної
вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуванні амортизації
понижуючий коефіцієнт не застосовувався.
Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені Обліковою
політикою Товариства. Обрання методу амортизації та попередня оцінка строку корисної
експлуатації активів здійснюється на підставі професійного судження. Залишкові терміни
корисного використання оцінюються керівництвом для кожної одиниці, з урахуванням стану
кожної одиниці та з урахуванням інвестиційних планів Товариства.
На дату звітного періоду зобов’язань щодо придбання основних засобів у Товариства
немає.

3

6

Інші НА-кап.
інвестиції

5

Інгі основні засоби

4

Багаторічні
насадження

Інструменти,
прилади, інвентар

2

Пояснення 5.2 (тис грн)

Транспортні засоби

1

Машини та
обладнання

Групи основних
засобів

Будинки та споруди

Основні засоби (Ф1 ряд 1010,1011,1012)

7

Разом

8

9

Первісна
вартість:
Первісна вартість на
01 січня 2018р.

79 423

12 999

Придбання за 2018 р.

355

567

141

97

490

20

79637

13469

2882

264

3 372

284

44

641

990

97 753

20

942

Дооцінка,уцінказа
2018р.
Вибуло за 2018 р.

748

Інші зміни за 2018р.
Первісна вартість на
31 грудня 2018р.

Накопичена
амортизація:

44

641

1010

97 947

Знос на
2018р.

01

січня

14 553

7 436

2669

244

Вибуло за 2018 р.

141

97

490

20

Нараховано
амортизації за 2018р.

2571

1300

295

18

Знос на 31 грудня
2018р.

16983

8639

2474

242

Залишкова вартість
на 01 січня 2017р.

64870

5 563

703

40

Залишкова вартість
на 31 грудня 2018р.

62654

4830

408

22

44

411

0

25 357

Дооціка, уцінка,інші
зміни за 2018р.

748
54

4238

44

465

28 847

0

230

990

72396

176

1010

69100

Залишкова
вартість

Інші розкриття про основні засоби:


- основні засоби, одержані за фінансовою орендою: немає;



- вартість основних засобів, переданих в оперативну оренду:3 443 тис.грн;



вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством
обмеження права власності - немає ;
вартість (балансова) оформлених у заставу основних засобів – 72 768 тис.грн;
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються
(консервація, реконструкція тощо) – немає;
залишкова (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобівнемає;
вартість основних засобів повністю з амортизованих – 5 845 тис.грн;
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів - немає;
вартість основних засобів, призначених для продажу – немає;
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій –
немає;
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
немає;
вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду - немає;
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності – немає;
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю – немає.













Нематеріальні активи (Ф 1 ряд 1000 1001 1002)
Група нематеріальних активів

Права
користування
майном

Пояснення 5.3
Інші нематеріальні
активи

(тис грн)
Разом

1

2

4

5

На 01.01.2018
Первісна вартість

5756

525

6281

Накопичена амортизація

283

283

Надійшло за рік

96

96

Вибуло за рік

81

81

Нараховано амортизації за рік

146

146

Інші зміни за рік (амортизація)

82

82

540

6296

347

347

Дооцінка

Первісна вартість /амортизація
Первісна вартість на 31.12.18 р
Накопичена
31.12.18 р

амортизація

5756
на

Права користування майном.
Товариство здійснює свою господарську діяльність на земельній ділянці на підставі
юридичних прав, закріплених Державним Актом на право постійного користування землею.
Оскільки Товариство контролює актив та отримує економічні вигоди цей актив визнаний у
попередніх роках в складі нематеріальних активів як права користування .
Термін використання не визначений. Амортизація не нараховується.
На основі результатів аналізу ринкових цін керівництво дійшло висновку, що з дати
останньої переоцінки справедлива вартість права користування земельною ділянкою не зазнала
суттєвих змін. На кінець звітного 2018 року переоцінка не проводилась.
Незавершені капітальні інвестиції на початок звітного року складають 990 тис.грн., на кінець
звітного періоду 1011 тис грн.
В звітному періоді (2018 рік) сума капітальних інвестицій склала – 1038 тис.грн. у тому
числі:
-

придбання та поліпшення основних засобів – 942 тис.грн;

-

придбання нематеріальних активів - 96 тис.грн;

В попередньому звітному періоді (2017 рік) сума капітальних інвестицій склала – 1342 тис
грн , у тому числі:
-

придбання та поліпшення основних засобів -1253 тис.грн;

-

придбання нематеріальних активів - 89, 0 тис.грн;

В фінансовій звітності вартість незавершених капітальних інвестицій відображено в складі
основних засобів .

Інші фінансові інвестиції (Ф1 ряд 1035)
В складі інших фінансових інвестицій обліковуються довгострокові інвестиції (вкладення) у
цінні папери інших підприємств, а саме акції (іменні, прості, бездокументарні).
На протязі 2018 року змін вартості довгострокових фінансових інвестицій не було.
Переоцінка фінансових інвестицій у 2018 році не здійснювалась.
В фінансовій звітності фінансові інвестиції відображені за собівартістю.
Грошові кошти на їх еквіваленти (Ф1 ряд1165)

Пояснення 5.4 (тис грн)

Грошові кошти

31.12.2018

31.12.2017

в національній валюті

1110

539.2

в іноземній валюті

2497

1885.8

Разом

3607,0

2425.0

Класифікація запасів (Ф1 ряд 1100)

Пояснення 5.5 (тис грн)

на 31.12.2018

на 31.12.2017

Сировина і матеріали

60

52

Паливо

7

10

Тара і тарні матеріали

2

2

Незавершене виробництво

2199

845

Інші

1009

682

505

496

203

2725

Товари

-

-

Разом

3985

4812

Малоцінні
предмети

та

Готова продукція

швидкозношувані

Інші розкриття про запаси
Балансова вартість запасів:




відображених за чистою вартістю реалізації - немає;
переданих у переробку – немає;
оформлених в заставу - немає.

Наявні активи на відповідальному зберіганні: давальницька сировина, що обліковується за
балансом.
Запаси, призначені для продажу (незавершене виробництво та готова продукція): - 2402 тис.грн.
У 2018 році проведена уцінка готової продукції, що була дооцінена в попередні роки, на суму
2549 тис.грн.
Товарна дебіторська заборгованість (Ф1 ряд 1125)
Дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складала- 9591 тис. грн , на кінець року
– 6945 тис грн.
Заборгованість з пов’язаними сторонами – немає;
Безнадійна заборгованість у 2018 р. не списувалась;
Резерв сумнівних боргів у 2018 р. не нараховувався.
Інша дебіторська заборгованість (Ф1 ряд 1155)
Інша дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складала - 7288 тис. грн , на кінець
– 6216 тис грн.
Безнадійна заборгованість не списувалась.
Резерв сумнівних боргів у звітному 2018 р. не нараховувався.
Довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов’язання (Ф1 ряд 1510)
Товариством укладено з банківською установою, яка є непов’язаною особою, договір про
відновлювану кредитну лінію в національній валюті (гривні) - в вересні 2012 року.
Суми зобов’язань за даним договором складають:


на початок звітного періоду:
32032 тис грн - сума кредиту;

560 тис грн. – відсотки за користування ;


на кінець звітного періоду:
3095 тис грн - сума кредиту;
1877 тис грн. – відсотки за користування ;

Модель обліку фінансових зобов’язань - неамортизована вартість.
Забезпечення (Ф1 ряд 1520)
Класифікація забезпечень станом на


Забезпечення на оплату відпусток

31.12.2018

31.12.2017

4093

2998

Сума, визнана Товариством як забезпечення на оплату відпусток розрахована, як найкраща
оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов’язання на кінець звітного періоду.
Сума забезпечення окрім зобов’язань на оплату відпусток безпосередньо працівникам також
включає відшкодування видатків за рахунок забезпечення.
Протягом звітного періоду здійснено:
- нарахування забезпечень на оплату відпусток в сумі – 9139 тис грн;
- використання суми /тобто, витрачені і списані за рахунок забезпечення / - 8044 тис грн.

Відстрочені податки (Ф1 ряд 1045, 1500)
Відстрочений податок на прибуток визнається для всіх тимчасових різниць, якщо існує
впевненість, що ці тимчасові різниці будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку,
що підлягає оподаткуванню. Відстрочених податкових активів та зобов’язань Товариством у
2018 р. не визнано.

Поточні зобов’язання (Ф1 ряд 1600-1695)

Склад поточних зобов”язань

Пояснення 5.6 (тис грн)

Рядка
Балансу
Ф1/

31.12.201
8

31.12.2017

Відхилення
/+;-/

короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

за товари, роботи,послуги

1615

1186

1296

(110)

розрахунки з бюджетом

1620

1532

927

605

розрахунки зі страхування

1625

761

776

(15)

Розрахунки з оплати праці
аванси
отримані
зобов’язання

та

інші

Разом

1630

3003

2839

164

16351690

23151

8322

14508

1695

29633

14160

15473

Заборгованість за розрахунками з пов’язаними сторонами – ТОВ «Полімер-техніка» 19282,0 тис грн.

6. Примітки до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2).
Додаткова інформація про характер доходів та витрат
Представлено в форматі, обраному на підставі судження керівництва.

Статті доходів та витрат (Ф2 ряд 2000,2050)

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

Пояснення 6.1.

2018 рік

2017 рік

130 377

134 114

Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, (120 341)
послуг)

Інший операційний дохід (Ф2 ряд 2120)

(тис грн.)

(113 934)

Пояснення 6.2 (тис грн.)

2018 рік

2017 рік

Дохід від операційної оренди активів

1843

903

Операційна курсова різниця

7950

4899

Інші операційні доходи

27167

21421

Разом

36960

27223

Інші операційні витрати(Ф2 ряд 2180)

Операційна курсова різниця

Пояснення 6.3 (тис грн.)

2018 рік

2017рік

8885

3044

Інші операційні витрати

7242

4556

Разом

16127

7600

Адміністративні витрати (Ф2 ряд 2130)

Пояснення 6.4 (тис грн.)

2018 рік

2017 рік

заробітна плата та нарахування

7733

7288

витрати на відрядження

442

494

амортизація

1179

1222

комунальні послуги

495

487

податки і збори

2234

2364

витрати на зв»язок

156

92

матеріали та паливо

523

539

резерв відпусток

1069

227

резерв відпусток

1069

227

послуги банку

314

356

страхування

1682

4371

інші

1490

1906

Разом

17317

19346

Витрати на збут (Ф2 ряд 2150)

Пояснення 6.5 (тис грн.)

2018 рік

2017 рік

заробітна плата та нарахування

943

888

амортизація

33

42

матеріали

46

170

резерв відпусток

138

28

митні і дозвільні витрати

1276

1760

інші

258

857

Разом

2694

3745

Інші фінансові доходи та фінансові витрати (Ф2 ряд 2220 , 2250)

Пояснення 6.6 (тис грн.)

2018 рік

2017 рік

Доходи: відсотки отримані

103

133

Витрати: відсотки за кредитом

(5727)

(7933)

Інші доходи та витрати (Ф2 ряд 2240, 2270)

Пояснення 6.7 (тис грн.)

2018 рік

2017 рік

Доходи: не операційна курсова різниця

0

0

Інші доходи
Витрати: не операційна курсова різниця
Інші витрати

0

32

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 ( дані податкової звітності)

1451

Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати – усього:
у тому числі:

1451

поточний податок на прибуток

1451

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу – усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

7. Примітки до Звіту про власний капітал (Форма №3)
Звіт про власний капітал (скорочено «Ф3») пояснює рядки балансу №№ 1400, 1405, 1410,
1415;1420

Порівняльна інформація

2018
4095

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100

Дооцінка/уцінка

4111

6

7

8

9

10

11

1477

577

1741

133722

137517

2017

1477

577

1741

127117

130912

2018

-

-

-

-

3783

2017

-

-

-

-

6605

2018

-

2017

дооцінках

Капіталу

Всього

Скоригований
залишок на початок
року

Вилучений капітал

4

Неоплачений капітал

3

Нерозподілений прибуток
(непокритий) збиток

2

Резервний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1

Додатковий капітал

Стаття

Код
рядк
а

звітний рік

Пояснення 7.1 (тис грн.)

5

6605

Розподілприбутку:
Виплативласникам(
дивіденди)
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових ) фондів
Іншізмінивкапіталі

2018
4200
2017

-

2018

-

4220
2017

4290

2018
2017

Разомзмін
вкапіталі

Залишокнакінець
року

2018

3783

3783

2017

6605

6605

4295

4300

2018

1477

577

1741

137505

141300

2017

1477

577

1741

133722

137517

Загальними зборами акціонерів ПАТ « Мукачівський завод «Точприлад» прийнято
рішення дивіденди за підсумками роботи у 2017 році не виплачувати та не нараховувати. Чистий
прибуток, в розмірі 100% спрямувати та використати на поповнення обігових коштів товариства.
(Протокол загальних зборів №19 від 25 квітня 2018 року).

Статутний капітал Товариства
Статутний капітал Товариства визначено під час корпоратизації державного майна, яке
знаходилось на державному підприємстві – станом на 01.10.1998 року за діючою на час оцінки
Методикою оцінки вартості майна під час приватизації (затвердженою постановою КМУ № 961
від 16.08.1996р). Статутний капітал Публічного акціонерного товариства „Мукачівський завод
«ТОЧПРИZАД»” сформований у відповідності до Установчих документів та законодавчих актів
України. Станом на 31.12.2018 року розмір статутного капіталу складає – 1 477 458 (один
мільйон чотириста сімдесят сім тисяч чотириста п’ятдесят вісім) гривень 00 копійок, який
поділено на 5 909 832 (п’ять мільйонів дев’ятсот дев’ять тисяч вісімсот тридцять дві) акцій
однакової номінальної вартості – 0,25 гривні.
Статутний капітал сформований та внесений в повному обсязі.
Форма існування акцій – бездокументарна.
Привілейованих акцій Товариство не має.
Вилучений та неоплачений капітал відсутні.
Потенційних простих акцій немає.

Акціонери, які володіють більше, ніж 10 % акцій Товариства, станом на 31.12.2018 року:
MOROUDON Iрина ПетрiвнаNVESTMENTS LIрина ПетрiвнаMIрина ПетрiвнаTED (Кіпр)
-55,49 % загальної
кількості акцій Товариства;
LEDEMOR Iрина ПетрiвнаNDUSTRIрина ПетрiвнаES LIрина ПетрiвнаMIрина ПетрiвнаTED (Kiнняпр) – 34,43 % загальної кількості
акцій Товариства.
Резервний капітал
Товариством створено резервний капітал в розмірі 1741 тис грн. Розмір резервного
капіталу в звітному періоді не змінювався. Зовнішні вимоги (норми Законодавства, Статуту)
щодо створення резервного капіталу виконані.
Цілі, політки та процеси Товариства стосовно управління капіталом
Керівництво Товариства усвідомлює відповідальність, покладену на нього акціонерами щодо
управління Товариством. Мета управління капіталом Товариства полягає у максимізації
прибутку, забезпечення фінансового розвитку Товариства.
Основні політики управління капіталом полягають у:
-

оптимізації розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та напрямками
використання;

-

забезпечення максимальної прибутковості
передбаченому рівні фінансового ризику;

-

оптимізації обороту капіталу та іншому.

капіталу,

що

використовується

Показники ефективності управління капіталом Товариства
Рентабельність власного капіталу /фінансова рентабельність/

Де ROE – рентабельність власного капіталу
BKn- власний капітал на початок періоду
BKk – власний капітал на кінець періоду.

Коефіцієнт фінансового левериджу

- 0,02

DR – коефіцієнт фінансового левериджу (Debt Ratio)Debt Ratio))
CL короткострокові зобов’язання (Debt Ratio)Current Liabilities))
LTL довгострокові зобов’язання (Debt Ratio)Lo)ng Term Liabilities))
LC позиковий капітал (Debt Ratio)Lo)an Capital)

- 2,71%

при

EC власний капітал (Debt Ratio)Equity Capital)

Коефіцієнт відношення чистого боргу до власного капіталу - 0,02

KDR – коефіцієнт відношення чистого боргу до власного капіталу
CL короткострокові зобов’язання (Debt Ratio)Current Liabilities))
LTL (Long Term Liabilities)
Cash- грошові кошти та їх еквіваленти
ES власний капітал (Equity Capital)

8. Чисті активи

Найменування показника
Чисті активи

Код

31.12. 2018 р.

31.12 .2017 р.

141300

137517

1495

Чисті активи відповідають вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України. Вартість
чистих активів перевищує зареєстрований (пайовий) капітал на 141300 тис. грн.

9. Розрахунки з пов’язаними сторонами. Розміри винагород, виплачених Товариством
управлінському персоналу

В звітному періоді Товариство здійснювало операції з пов’язаними сторонами – ТОВ
«ПОZІМЕР-ТЕХНІКА». Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2018р перед ТОВ
«Полімер-техніка» складає 19282,0 тис. грн.
Ключовий управлінський персонал (голова правління, голова та члени правління Товариства,
голова та члени Наглядової ради та ревізійної комісії) отримує винагороди, що включають в себе
виплати, пов’язані з виконанням своїх службових обов’язків.
Винагороди управлінському персоналу Товариства

Пояснення 8.1 (тис грн.)

Оплата праці

1937,1

Оплата по середньому заробітку (відрядження)

52,3

Оплата відпустки по календарних днях

318,8

Доходи в натуральній формі
Інші нарахування й компенсації
Разом

2308,2

Страхові внески з доходів управлінського персоналу

507,7

Витрати по виплатам
адміністративних витрат.

основному

управлінському

персоналу

відображені

в

складі

10. Операційні сегменти
На основі аналізу джерел і характеру ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства та
прибутку, що відповідає їм, організаційної й управлінської структури, системи внутрішньої
звітності для формування даних по сегментах первиною визнана інформація з операційних
сегментів - видам діяльності, вторинною - інформація з географічних сегментів.
Показники за господарським сегментом
Найменування показника

Доходи звітних

Витрати звітних
сегментів
РАЗОМ

сегментів без ПДВ

Валовий прибуток
(збиток)

Операційна діяльність звітних
сегментів:
реалізації

Від

продукції

130377

120341

10036

Seltex

12048

8723

3325

Cobcon

2836

2134

702

Lear Corporation Hungari

6573

5622

951

Lear Corporation Poland

73484

61101

12383

Epcos Elektronics Hungari

35261

22792

12469

Інші (витрати на доп. роботи)

175

19969

(19794)

Інша операційна діяльність

36930

16127

(товарів,робіт, послуг)
у тому числі по договорах з доходом
від реалізації більше 10%:

Адміністративні витрати
Витрати на збут
Разом від операційної діяльності

17317
2694

Фінансова діяльність
Інші доходи

103

Інші витрати
Витрати від участі в капіталі
Результат від діяльності сегмента

Розшифровка доходів та витрат, наведена вище, відображає дані по операційним сегментам
Товариства. Комерційні, адміністративні а також інші доходи та витрати не розподіляються.

Показники за географічно-збутовим сегментом
Найменування

Aвстріявстрія

Угорщина

Польща

Франція

показника
Дохід

реалізації

Чеська
республіка

2836

35261

73484

12048

6573

продукції (товарів,робіт,
послуг)
Балансова

вартість

активів звітних сегментів

11.Умовні зобов’язання та умовні активи Товариства

Умовних зобов’язань та умовних активів у Товариства – немає.

12. Основні показники оцінки фінансово-господарської діяльності
Фінансово-господарська діяльність Товариства в звітному періоді по відношенню до
минулого характеризується основними показниками, наведеними в таблиці.
Економічна сутність
показника
1
2
3
Показники ліквідності
Показує величину
власного капіталу, що є
Розмір оборотного капіталу
10
джерелом покриття
поточних активів
Дозволяє визначити у
скільки разів поточні
Поточна ліквідність /загальна ліквідність/
20
активи перевищують
поточні зобов'язання
Відображає ліквідність
активів на випадок
Термінова ліквідність /швидка ліквідність/
30
потреби термінового
погашення поточних
зобов'язань
Відображає покриття
поточних зобов'язань
найбільш ліквідними
активами, тобто
Критична ліквідність /абсолютна ліквідність/
40
ліквідність активів на
випадок необхідності
негайного погашення
поточних зобов'язань
Назва показника

КОД

на кінець
року
4

на початок
року
5

31090
25849

2,20
0,87

2,20
0,87

0.17
0,12

Маневреність оборотного капіталу

50

Фінансова стабільність /коефіцієнт
фінансування/

60

Фінансова незалежність

70

Маневреність власного капіталу

Коефіцієнт покриття інвестицій

80

90

Коефіцієнт структури довгострокових
вкладень

100

Фінансова залежність

101

Коефіцієнт довгострокового залучення
позикових коштів

102

Відображає частку
оборотних коштів, що
припадає на запаси,
незавершене
виробництво і готову
продукцію
Показує, чи досить у
підприємства власних
коштів для покриття
всіх зобов'язань
Відображає частку
власників
підприємства в
загальній сумі коштів,
вкладених, а також
реінвестованих у його
діяльності
Показує, якою
частиною власного
капіталу підприємство
вільно маневрує, тобто
як його частка не
вкладена в основні
активи, а
використовується для
фінансування поточної
діяльності
Показує частку
активів, що втілюють у
собі власний капітал і
довгострокові
зобов'язання
Показує, яка частина
капітальних активів
профінансована за
рахунок
довгострокових
позикових коштів, а
яка втілює власний
капітал
Показник, обернений
до показника
фінансової
незалежності (п.2)
Показує, яка частина в
джерелах формування
необоротних активів
припадає на власний
капітал, а яка - на
довгострокові позикові
кошти

0,16

0,28

1,61
0,15

0,74
0,79

0,16

0,098

0,92

0,89

0,37
0,22

0,38
0,26

0,37
0,22

Коефіцієнт структури залученого капіталу

103

Дає уявлення про
структуру залученого
капіталу,
відображаючи, яка
його частина припадає
на довгострокові
зобов'язання

0,71

0,43

Рентабельність
1.Рентабельність інвестицій

Прибуток на сумарний капітал

104

Прибуток на власний капітал

105

2. Рентабельність продажу

106

Визначає
продуктивність усього
капіталу підприємства,
незалежно від джерел
його походження
Показує
рентабельність
інвестицій, первісно
спрямованих і згодом
реінвестованих у
підприємство його
власника
Характеризує
прибутковість
підприємства,
показуючи рівень
прибутку на кожну
гривню обсягу
продажу

0,03
0,02

0,049
0,027

20,31
12,46

Показник ділової активності

Оборотність активів

Оборотність
дебіторської
заборгованості

107

108

Показує,
скільки разів
протягом
періоду обсяги
надходжень від
реалізації
можуть
вмістити в собі
середній
залишок
дебіторської
заборгованості

Показує, скільки разів
за аналізований період
ті чи інші оборотні
активи повертаються
до початкової стадії
кругообігу, який вони
здійснюють

15,26

15,77

3,28
3,19

13. Події після звітної дати

На дату підписання /затвердження фінансової звітності до випуску за рік, що закінчився
31 грудня 2018 року, керівництву Товариства не відомі будь які події, які б вимагали повернення
на звітну дату та відображення їх наслідків у фінансовій звітності, оскільки вони мають вплив
на фінансовий результат звітного 2018 року.

14.Дата затвердження фінансової звітності Дійсна фінансова звітність підписана 25.02.2019 року від імені керівництва такими посадовими
особами:

Голова правління ___________________________А.П. Ремінець

Головний бухгалтер ______________________________О.М. Галас

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

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

2

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит

3
4

5

6

Мале приватне пiннядприємство
"Аудиторська фiннярма "КРОНОС"
21444899

01014 м. Київ вул. Струтинського, 6
оф. 304
1478

номер: 0512, дата: 24.12.2014

з 01.01.2017 по 31.12.2017

7

8
9
10

фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

11
12

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
АУДИТОРСЬКА ФIрина ПетрiвнаРМА "Кронос"

01 - немодифікована

д/н
номер: 14/О/2018, дата: 15.02.2018
дата початку: 15.02.2018, дата
закінчення: 15.03.2018
15.03.2018
63000,00

Основнiння вiннядомостiння про аудиторську фiннярму "Кронос":
Назва пiннядприємства : Мале приватне пiннядприємство Аудиторська фiннярма "Кронос"
Iрина Петрiвнандивiннядуальний код: 21444899
Назва фiннялiнняї : Київська фiннялiнняя малого приватного пiннядприємства аудиторська фiннярма "Кронос"
Iрина Петрiвнандивiннядуальний код фiннялiнняї: 25665835
Номер у Реєстрiння суб'єктiнняв аудиторської дiнняяльностiння, якiння мають право проводити обов`язковий
аудит фiннянансової звiннятностiння - № 1478
Свiннядоцтва про вiннядповiнняднiннясть системи контролю якостiння аудиторської фiннярми встановленим
стандартам для проведення обовязкового аудиту №0512 , виданого на пiннядставiння рiнняшення
Аудиторської палати України (надалiння - АПУ) вiнняд 24.12.2014р. № 304/4
Мiннясце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.
Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Василькiннявська, 30 оф. 404.
Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)
ЗВIрина ПетрiвнаТ НЕЗАZЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiннянансової звiннятностiння Публiннячного акцiнняонерного товариства "Мукачiннявський завод
"Точприлад" станом на 31 грудня 2018 року та за перiнняод з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.
Адресат: Акцiнняонерам (власникам цiннянних паперiнняв), керiннявництву Публiннячного акцiнняонерного
товариства "Мукачiннявський завод "Точприлад", Нацiнняональнiнняй комiннясiнняї з цiннянних паперiнняв та
фондового ринку.

Звiннят щодо аудиту фiннянансової звiннятностiння
Думка
Ми, у вiннядповiннядностiння до договору про проведення аудиту вiнняд 11.02.2019 №14/О/2019, провели
аудит фiннянансової звiннятностiння Публiннячного акцiнняонерного товариства "Мукачiннявський завод
"Точприлад" (надалiння - ПАТ "Мукачiннявський завод "Точприлад")
Основнiння вiннядомостiння про ПАТ:
Повне найменуванняПублiннячне акцiнняонерне товариство "Мукачiннявський завод "Точприлад"

Код за Єдиним державним реєстром пiннядприємств та органiннязацiнняй України:
14307452
Мiннясцезнаходження: 89600 Закарпатська область, м.Мукачеве, вул.Берегiннявська,110
Дата державної реєстрацiнняї 13.10.1993
Фiннянансова звiннятнiннясть ПАТ "Мукачiннявський завод "Точприлад" складена вiннядповiннядно до
мiнняжнародних стандартiнняв фiннянансової звiннятностiння (МСФЗ), за рiнняк, що закiннянчився 31 грудня 2018
року. Фiннянансовiння звiнняти, складенiння на бланках по формам, затвердженим Мiннянiннястерством фiннянансiнняв
України:
- Баланс ( Звiннят про фiннянансовий стан ) на 31.12.2018р. (Форма №1 );
- Звiннят про фiннянансовiння результати ( Звiннят про сукупний дохiнняд ) за 2018 рiнняк ( Форма №2 );
Звiннят про рух грошових коштiнняв за 2018 рiнняк (за прямим методом ) (Форма №3 );
Звiннят про змiнняни у власному капiнняталiння за 2018 рiнняк (Форма №4 ),
Примiннятки до фiннянансової звiннятностiння, що мiннястять стислий виклад суттєвих облiннякових
полiннятик та iнняншiння пояснення до фiннянансової звiннятностiння за рiнняк, що закiннянчується 31 грудня 2018 р.
На нашу думку, фiннянансова звiннятнiннясть, що додається, вiннядображає достовiннярно, в усiннях суттєвих
аспектах фiннянансовий стан Публiннячного акцiнняонерного товариства "Мукачiннявський завод
"Точприлад" станом на
31 грудня 2018 р., його фiннянансовiння результати iння грошовiння потоки за
рiнняк, що закiннянчився зазначеною датою, вiннядповiннядно до Мiнняжнародних стандартiнняв фiннянансової
звiннятностiння (МСФЗ), та вiннядповiннядає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiнняк та
фiннянансову звiннятнiннясть в Українiння" вiнняд 16.07.1999 №996-XIрина ПетрiвнаV щодо складання фiннянансової звiннятностiння.
Основа для думки
Ми провели аудит вiннядповiннядно до Мiнняжнародних стандартiнняв аудиту ("МСА"). Нашу
вiннядповiннядальнiннясть згiннядно з цими стандартами викладено в роздiннялiння "Вiннядповiннядальнiннясть аудитора за
аудит фiннянансової звiннятностiння" нашого звiнняту. Ми є незалежними по вiннядношенню до ПАТ
"Мукачiннявський завод "Точприлад" згiннядно з Кодексом етики професiнняйних бухгалтерiнняв Ради з
мiнняжнародних стандартiнняв етики для бухгалтерiнняв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Українiння до нашого аудиту фiннянансової звiннятностiння, а також виконали iнняншiння
обов'язки з етики вiннядповiннядно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманiння
нами аудиторськiння докази є достатнiннями iння прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки.
Ключовiння питання аудиту
Ключовiння питання аудиту - це питання, що, на наше професiнняйне судження, були значущими пiнняд
час нашого аудиту фiннянансової звiннятностiння за поточний перiнняод. Цiння питання розглядалися в
контекстiння нашого аудиту фiннянансової звiннятностiння в цiннялому та при формуваннiння думки щодо неї, а
також у роздiннялiння "Звiннят щодо iннянших законодавчих та нормативних актiнняв", при цьому ми не
висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Вiннядповiннядальнiннясть управлiннянського персоналу та тих, кого надiннялено найвищими
повноваженнями, за фiннянансову звiннятнiннясть
Управлiннянський персонал ПАТ "Мукачiннявський завод "Точприлад несе вiннядповiннядальнiннясть за
складання iння достовiннярне подання фiннянансової звiннятностiння вiннядповiннядно до МСФЗ та за таку систему
внутрiнняшнього контролю, яку управлiннянський персонал визначає потрiннябною для того, щоб

забезпечити складання фiннянансової звiннятностiння, що не мiннястить суттєвих викривлень внаслiннядок
шахрайства або помилки.
При складаннiння фiннянансової звiннятностiння управлiннянський персонал несе вiннядповiннядальнiннясть за
оцiннянку здатностiння Товариства продовжувати свою дiнняяльнiннясть на безперервнiнняй основiння,
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностiння дiнняяльностiння, та
використовуючи припущення про безперервнiннясть дiнняяльностiння як основи для бухгалтерського
облiнняку, крiнням випадкiнняв, якщо управлiннянський персонал або планує лiнняквiннядувати Товариство чи
припинити дiнняяльнiннясть, або не має iннянших реальних альтернатив цьому.
Тiння, кого надiннялено найвищими повноваженнями, несуть вiннядповiннядальнiннясть за нагляд за
процесом фiннянансового звiннятування Товариства.
Вiннядповiннядальнiннясть аудитора за аудит фiннянансової звiннятностiння
Нашими цiннялями є отримання об?рунтованої впевненостiння, що фiннянансова звiннятнiннясть у цiннялому
не мiннястить суттєвого викривлення внаслiннядок шахрайства або помилки, та випуск звiнняту
аудитора, що мiннястить нашу думку. Об?рунтована впевненiннясть є високим рiннявнем впевненостiння,
проте не гарантує, що аудит, проведений вiннядповiннядно до МСА, завжди виявить суттєве
викривлення, якщо воно iнняснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностiння, як об?рунтовано
очiннякується, вони можуть впливати на економiннячнiння рiнняшення користувачiнняв, що приймаються на
основiння цiнняєї фiннянансової звiннятностiння.
Виконуючи аудит вiннядповiннядно до вимог МСА, ми використовуємо професiнняйне судження та
професiнняйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiнням того, ми:
o Iрина Петрiвнадентифiннякуємо та оцiннянюємо ризики суттєвого викривлення фiннянансової звiннятностiння внаслiннядок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськiння процедури у вiннядповiннядь на цiння
ризики, а також отримуємо аудиторськiння докази, що є достатнiннями та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслiннядок шахрайства є вищим, нiнняж для викривлення внаслiннядок помилки, оскiнняльки шахрайство
може включати змову, пiннядробку, навмиснiння пропуски, неправильнiння твердження або нехтування
заходами внутрiнняшнього контролю;
o Отримуємо розумiнняння заходiнняв внутрiнняшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якiння б вiннядповiннядали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностiння системи внутрiнняшнього контролю;
o Оцiннянюємо прийнятнiннясть застосованих облiннякових полiннятик та об?рунтованiннясть облiннякових
оцiннянок iння вiннядповiннядних розкриттiнняв iннянформацiнняї, зроблених управлiннянським персоналом;
o Доходимо висновку щодо прийнятностiння використання управлiннянським персоналом
припущення про безперервнiннясть дiнняяльностiння як основи для бухгалтерського облiнняку та, на основiння
отриманих аудиторських доказiнняв, робимо висновок, чи iнняснує суттєва невизначенiннясть щодо
подiнняй або умов, якiння поставили б пiнняд значний сумнiнняв можливiннясть Товариства продовжити
безперервну дiнняяльнiннясть. Якщо ми доходимо висновку щодо iнняснування такої суттєвої
невизначеностiння, ми повиннiння привернути увагу в своєму звiннятiння аудитора до вiннядповiннядних
розкриттiнняв iннянформацiнняї у фiннянансовiнняй звiннятностiння або, якщо такiння розкриття iннянформацiнняї є
неналежними, модифiннякувати свою думку. Нашiння висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiнняту аудитора. Втiнням майбутнiння подiнняї або умови можуть

примусити Товариство припинити свою дiнняяльнiннясть на безперервнiнняй основiння.
o Оцiннянюємо загальне подання, структуру та змiнняст фiннянансової звiннятностiння включно з розкриттями
iннянформацiнняї, а також те, чи показує фiннянансова звiннятнiннясть операцiнняї та подiнняї, що покладенiння в основу
її складання, так, щоб досягти достовiннярного вiннядображення.
Ми повiннядомляємо тим, кого надiннялено найвищими повноваженнями, iннянформацiнняю про
запланований обсяг iння час проведення аудиту та суттєвiння аудиторськiння результати, включаючи
будь-якiння значнiння недолiнняки заходiнняв внутрiнняшнього контролю, виявленiння нами пiнняд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiннялено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiннядповiнняднiння етичнiння вимоги щодо незалежностiння, та повiннядомляємо їм про всiння стосунки й
iнняншiння питання, якiння могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiннясть, а також, де це застосовно, щодо вiннядповiннядних застережних заходiнняв.
З перелiнняку всiннях питань, iннянформацiнняя щодо яких надавалась тим, кого надiннялено найвищими
повноваженнями, ми визначили тiння, що мали найбiнняльше значення пiнняд час аудиту фiннянансової
звiннятностiння поточного перiнняоду, тобто тiння, якiння є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цiння
питання в своєму звiннятiння аудитора крiнням випадкiнняв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiннячне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiнняд висвiннятлювати в нашому звiннятiння, оскiнняльки негативнiння наслiннядки
такого висвiннятлення можуть очiннякувано переважити його кориснiннясть для iннянтересiнняв громадськостiння.

Звiннят щодо вимог iннянших законодавчих iння нормативних актiнняв
Перевiннярена аудитором фiннянансова звiннятнiннясть є частиною рiннячної регулярної iннянформацiнняї, що
розкривається емiннятентом згiннядно вимог "Положення про розкриття iннянформацiнняї емiннятентами
цiннянних паперiнняв", затвердженого Рiнняшенням Нацiнняональної комiннясiнняї з цiннянних паперiнняв та фондового
ринку вiнняд 03.12.2013р. № 2826 ( зiння змiннянами та доповненнями ).
Емiннятентом в складiння цiнняєї iннянформацiнняї розкривається iннянформацiнняя згiннядно вимог Закону України
"Про акцiнняонернiння товариства", а також у складiння особливої iннянформацiнняї розкривається iннянформацiнняя
щодо подiнняй, що визначенiння в статтiння 41 Закону України "Про цiнняннiння папери та фондовий ринок".
У вiннядповiннядностiння з МСА 720 "Вiннядповiннядальнiннясть аудитора щодо iнняншої iннянформацiнняї в
документах, що мiннястять перевiннярену аудитором фiннянансову звiннятнiннясть", пiнняд час виконання
завдання з аудиту, аудитор здiнняйснює аудиторськiння процедури щодо виявлення наявностiння
суттєвих невiннядповiннядностей мiнняж фiннянансовою звiннятнiннястю, що пiннядлягала аудиту, та iнняншою
iннянформацiнняєю, що розкривається емiннятентом у вiннядповiннядностiння з вищевказаними законодавчими та
нормативними актами, iння за наслiннядками цих процедур в роздiннялiння аудиторського звiнняту "Звiннят щодо
вимог iннянших законодавчих iння нормативних актiнняв", аудитор висловлює думку щодо:
а) вiннядповiннядностiння вартостiння чистих активiнняв вимогам чинного законодавства, а саме частинiння третiнняй
статтiння 155 Цивiнняльного кодексу України;
б) наявностiння суттєвих невiннядповiннядностей мiнняж фiннянансовою звiннятнiннястю, що пiннядлягала аудиту, та
iнняншою iннянформацiнняєю, що розкривається емiннятентом цiннянних паперiнняв та подається до Комiннясiнняї разом
з фiннянансовою звiннятнiннястю (МСА 720 "Вiннядповiннядальнiннясть аудитора щодо iнняншої iннянформацiнняї в
документах, що мiннястять перевiннярену аудитором фiннянансову звiннятнiннясть");
в) виконання значних правочинiнняв (10 iння бiнняльше вiннядсоткiнняв вартостiння активiнняв товариства за даними
останньої рiннячної фiннянансової звiннятностiння) вiннядповiннядно до Закону України "Про акцiнняонернiння
товариства";

г) iннянформацiнняї рiннячного звiнняту керiннявництва про корпоративного управлiнняння, у вiннядповiннядностiння до
пунктiнняв 1-9 статтiння 401 Закону України "Про цiнняннiння папери та фондовий ринок" вiнняд 23.02.2006
№3480-Iрина ПетрiвнаV (iнняз змiннянами)
Вiннядповiнняднiннясть вартостiння чистих активiнняв вимогам законодавства
Розрахунок вартостiння чистих активiнняв акцiнняонерних товариств здiнняйснюється згiннядно Методичних
рекомендацiнняй Державної комiннясiнняї з цiннянних паперiнняв та фондового ринку щодо визначення
вартостiння чистих активiнняв акцiнняонерних товариств вiнняд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiннязацiнняї
положень ст.155 ЦКУ "Статутний капiннятал акцiнняонерного товариства".
Станом на 31.12.2018 року чистiння активи товариства 141300 тис.грн. Ця сума бiнняльша вартостiння
статутного капiнняталу на 139823 тис. грн., що задовольняє вимогам п.3 ст.155 ЦКУ "Статутний
капiннятал акцiнняонерного товариства.
Вiннядповiнняднiннясть мiнняж фiннянансовою звiннятнiннястю, що пiннядлягала аудиту, та iнняншою iннянформацiнняєю, що
розкривається емiннятентом цiннянних паперiнняв та подається до Комiннясiнняї разом з фiннянансовою звiннятнiннястю.
Аудитором була проведена перевiннярка проекту рiннячної регулярної iннянформацiнняї, що
розкривається емiннятентом згiннядно вимог "Положення про розкриття iннянформацiнняї емiннятентами
цiннянних паперiнняв", затвердженого Рiнняшенням Нацiнняональної комiннясiнняї з цiннянних паперiнняв та фондового
ринку вiнняд 03.12.2013р. № 2826 ( зiння змiннянами та доповненнями ) на предмет виявлення наявностiння
суттєвих невiннядповiннядностей мiнняж фiннянансовою звiннятнiннястю, що пiннядлягала аудиту, та iнняншою
iннянформацiнняєю, що розкривається емiннятентом, у вiннядповiннядностiння з МСА 720 "Вiннядповiннядальнiннясть
аудитора щодо iнняншої iннянформацiнняї в документах, що мiннястять перевiннярену аудитором фiннянансову
звiннятнiннясть".
В складiння цiнняєї iннянформацiнняї була проведена перевiннярка "Звiнняту про корпоративне управлiнняння" на
вiннядповiнняднiннясть вимогам Закону України "Про акцiнняонернiння товариства", а також перевiннярка
особливої iннянформацiнняї щодо розкриття iннянформацiнняї щодо подiнняй, що визначенiння в статтiння 41 Закону
України "Про цiнняннiння папери та фондовий ринок".
В результатiння проведення аудиторських процедур нами було встановлено, що в ПАТ в 2018 роцiння
вiннядбувалися подiнняї, iннянформацiнняя про якiння розкрита в складiння особливої iннянформацiнняї згiннядно з
вимогами статтiння 41 Закону України "Про цiнняннiння папери та фондовий ринок"
Аудитор не отримав достатнiння та прийнятнiння аудиторськiння докази того, що фiннянансова звiннятнiннясть
була суттєво викривлена у зв'язку з iннянформацiнняю, що розкривається емiннятентом цiннянних паперiнняв
та подається до Нацiнняональної комiннясiнняї з цiннянних паперiнняв та фондового ринку.
Виконання значних правочинiнняв
Аудитор виконав процедури на вiннядповiнняднiннясть законодавству у частинiння вимог Закону
України "Про акцiнняонернiння товариства" до здiнняйснення значних правочинiнняв.
Нами також була отримана iннянформацiнняя щодо здiнняйснення Товариством правочинiнняв, якiння б
потребували попереднього розгляду та затвердження загальними зборами акцiнняонерiнняв.
Виконання значних правочинiнняв (коли ринкова вартiннясть майна чи послуг, що є предметом
правочину, складає 10 чи бiнняльше вiннядсоткiнняв вартостiння активiнняв за даними останньої рiннячної
фiннянансової звiннятностiння) здiнняйснюється у вiннядповiннядностiння до статтiння 70 роздiннялу XIрина ПетрiвнаIрина ПетрiвнаIрина Петрiвна Закону України
"Про акцiнняонернiння товариства" вiнняд 17.09.2008 р. №514-VIрина Петрiвна зiння змiннянами.

На нашу думку, iннянформацiнняя у рiннячному звiннятiння керiннявництва з корпоративного управлiнняння про
корпоративну етику, про основнiння характеристики системи внутрiнняшнього контролю iння управлiнняння
ризиками емiннятента, про перелiнняк осiнняб, якiння прямо або опосередковано є власниками значного
пакета акцiнняй емiннятента , про будь-якiння обмеження прав участiння та голосування акцiнняонерiнняв на
загальних зборах емiннятента, про порядок призначення та звiнняльнення посадових осiнняб, про
повноваження посадових осiнняб емiннятента, є достовiннярною iння вiннядповiннядає вимогам пунктiнняв 1-9
статтiння 401 Закону України "Про цiнняннiння папери та фондовий ринок" вiнняд 23.02.2006 №3480-Iрина ПетрiвнаV (iнняз
змiннянами).
Iрина Петрiвнанша допомiнняжна iннянформацiнняя:
Iрина Петрiвнадентифiннякацiнняя та оцiннянка аудитором ризикiнняв суттєвого викривлення фiннянансової звiннятностiння
внаслiннядок шахрайства
Пiнняд час виконання процедур оцiннянки ризикiнняв iння пов'язаної з ними дiнняяльностiння для отримання
розумiнняння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiнняшнiнняй
контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iрина Петрiвнадентифiннякацiнняя та оцiннянка ризикiнняв суттєвих викривлень
через розумiнняння суб'єкта господарювання iння його середовища", аудитор виконав процедури
необхiнняднiння для отримання iннянформацiнняї, яка використовуватиметься пiнняд час iннядентифiннякацiнняї ризикiнняв
суттєвого викривлення внаслiннядок шахрайства у вiннядповiннядностiння до МСА 240 "Вiннядповiннядальнiннясть
аудитора, що стосується шахрайства, при аудитiння фiннянансової звiннятностiння". Аудитором були поданiння
запити до управлiннянського персоналу та iннянших працiннявникiнняв суб'єкта господарювання, якiння на
думку аудитора, можуть мати iннянформацiнняю, яка, ймовiннярно, може допомогти при iннядентифiннякацiнняї
ризикiнняв суттєвого викривлення в наслiннядок шахрайства або помилки. Аудитор отримав
розумiнняння зовнiнняшнiннях чинникiнняв дiнняяльностiння суб'єкта господарювання, структуру його власностiння
та корпоративного управлiнняння, спосiнняб фiннянансування, облiннякову полiннятику, цiннялiння та стратегiнняї iння
пов'язанiння з ними бiннязнес-ризики, оцiннянки та огляди фiннянансових результатiнняв.
Аудитор не отримав доказiнняв стосовно суттєвого викривлення фiннянансової звiннятностiння ПАТ "
Мукачiннявський завод "Точприлад " внаслiннядок шахрайства.
Аудиторами не виявлено невiннядповiннядного використання управлiннянським персоналом
припущення про безперервнiннясть дiнняяльностiння пiннядприємства. Фiннянансовий стан ПАТ
"Мукачiннявський завод "Точприлад" стiнняйкий.
Ключовим партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей звiннят незалежного аудитора,є
Аудитор ТОВ АФ "Кронос"
О.О.
Сертифiннякат аудитора № 000642
вiнняд 25.01.1996 р, чинний до до 25.01.2020 року
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Вуколова

Вуколова

Дата аудиторського висновку: 15.03.2019р.
Адреса аудитора
Мiннясце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.
Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Василькiннявська, 30 оф. 404.
Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)

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

1
25.04.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
27.04.2018

25.04.2018

27.04.2018

14.03.2018

23.03.2018

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про проведення загальних зборів

