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Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
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(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2018
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод "Точприлад"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14307452
4. Місцезнаходження
89600 м. Мукачево, Берегiвська, 110
5. Міжміський код, телефон та факс
0313131119, 0313131896
6. Електронна поштова адреса
info01@tochprilad.com
ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

www.tochprilad.co
m
(адреса сторінки)

26.04.2018
(дата)

в мережі Інтернет 26.04.2018
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що
здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом
забезпечення окремо)
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20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:
д/н

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод "Точприлад"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
730
3. Дата проведення державної реєстрації
08.10.1998
4. Територія (область)
Закарпатська обл.
5. Статутний капітал (грн)
1477458
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
26.51 - Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та
навiгацiї
27.11 - Електродвигуни, генеоратори i трансформатори
26.40 - Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання,
запису та вiдтворення звуку i зображення
10. Органи управління підприємства
1.1. Структура та склад органiв управлiння: - правлiнння; - наглядова рада; - ревiзiйна
комiсiя; 2.1. Склад правлiння: 2.1.1. Голова правлiння - Ремiнець Андрiй Петрович обраний на
посаду рiшенням наглядової ради на строк 3 роки (протокол № 6 вiд 01.08.2017р.) Заробiтна
плата головi правлiння виплачувалася згiдно дiючого контракту вiд 02.08.2017 року, розрахунок
якої погоджувався наглядовою радою. - член правлiння:Галас Ольга Мiгалiвна -головний
бухгалтер товариства, обрана членом правлiння Обрано 19.04.2017р. вiдповiдно до Статуту
товариства (згiдно рiшення засiдання Наглядової ради вiд 19.04.2017р. протокол № 4 строком на
3 роки. З 02.06.1997 - по 26.01.2005р.р. працювала заст.гол.бухгалтера на ВАТ "Мукачiвському
заводi "Точприлад", з 26.01.2005р. - переведено на посаду головного бухгалтера ПАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад", на цiй посадi працює i по теперiшнiй час. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Заробiтну плату як член правлiння не
одержує.Ремiнець Сергiй Петрович - директор з безпеки по персоналу та загальним питанням,
обрано 19.04.2017р. вiдповiдно до Статуту товариства (згiдно рiшення Наглядової ради вiд
19.04.21017р Протокол № 4) строк дiї повноважень 3 роки. У 2007 роцi закiнчив Київський
нацiональний авiацiйний унiверситет, отримав спецiальнiсть - правознавство, квалiфiкацiю юрист, освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень - спецiалiст. З 06.04.2010 р. по 04.03.2015 року
працював на посадi начальника цеху ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад". З 05.03.2015 р. по
сьогоднiшнiй час працює на посадi - директор з безпеки, по персоналу та загальним питанням в
ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Заборони обiймати певнi посади та /або займатися певною дiяльнiстю - вiдсутнi.
Частка, якою володiє в статутному капiталi - 0,0001%. Заробiтну плату як член правлiння не
одержує.Возний Андрiй Богданович - заступник директора технiчного (по новiй технiцi), обрано
19.04.2017р. вiдповiдно до Статуту товариства (згiдно рiшення Наглядової ради вiд 19.04.2017р.
протокол № 4) строком на 3 роки. У 2009 роцi закiнчив Київський славiстичний унiверситет,
отримав спецiальнiсть - бакалавр з облiку i аудиту, освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень - бакалавр. З
22.06.2010 р. по 09.04.2014 року працював на посадi керiвника проекту ПАТ "Мукачiвський

завод "Точприлад". З 10.04.2014 року по 04.01.2016р. працював на посадi начальника цеху ПАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад". З 04.01.2016р. переведений на посаду - заступник директора
технiчного по новiй технiцi, по сьогоднiшнiй день. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Заборони обiймати певнi посади та /або займатися певною дiяльнiстю вiдсутнi. Заробiтну плату як член правлiння не одержує.Шевченко Наталiя Михайлiвна директор фiнансовий, обрано 19.04.2017р. вiдповiдно до Статуту товариства (згiдно рiшення
Наглядової ради вiд 19.04.2017р. протокол № 4) строком на 3 роки. У 2002 роцi закiнчила
Президентський унiверситет мiжрегiональної академiї управлiння персоналом по напрямку
економiка i пiдприємство спецiальнiсть - облiк i аудит. З 05.05.2015р. прийнято на посаду
директора виконавчого ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад". З 16.09,2016р. переведена на
посаду - директор фiнансовий, по сьогоднiшнiй день. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Заборони обiймати певнi посади та /або займатися певною дiяльнiстю вiдсутнi. Заробiтну плату як член правлiння не одержує.2.1.2. Згiдно п. 11.3.1 Статуту
Товариства засiдання правлiння проводились не рiдше одного разу на мiсяць. За 2017 рiк
вiдбулось 48 засiдання правлiння. 2.1.3. Доручення правлiнню Наглядовою радою та Загальними
зборами з питань фiнансово-господарської дiяльностi не надавалися.2.2. Склад наглядової ради
:Голова наглядової ради :Браїлова Нiна Iвановна - акцiонер ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад". Обрана на загальних зборах акцiонерiв у 2017 роцi на строк 3 роки (протокол №
18 вiд 24.04.2017 р.). Заробiтну плату за роботу в наглядової радi отримує в розмiрi 3-х
мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно згiдно договору про надання послуг з членом
Наглядової ради вiд 24.04.2014 р.Члени наглядової ради:Краглевич В'ячеслав Вiкторович акцiонер, працює старшим юрисконсультом в ТОВ "Юридична компанiя "ЕФ.СI.
ЛЕКС".Обраний на загальних зборах акцiонерiв у 2017 роцi на строк 3 роки (протокол № 18
вiд 24.04.2017 р.). Заробiтну плату за роботу в наглядової радi отримує в розмiрi 2-х мiнiмальних
заробiтних плат щомiсячно згiдно договору про надання послуг з членом Наглядової ради вiд
24.04.2014 р.
Лакiза Олена Євгенiївна - акцiонер, головний юрисконсульт ПАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад". Обрана на загальних зборах акцiонерiв у 2017 роцi на строк
3 роки (протокол № 18 вiд 24.04.2017 р.). Заробiтну плату за роботу в наглядової радi отримує
в розмiрi 2-х мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно згiдно договору про надання послуг з
членом Наглядової ради вiд 24.04.2014 р.Войтенко Сергiй Миколайович - акцiонер, працює
директором ТОВ "Модерн Телеком Iнжинiринг".Обраний на загальних зборах акцiонерiв у 2017
роцi на строк 3 роки (протокол № 18 вiд 24.04.2017 р.). Заробiтну плату за роботу в наглядової
радi отримує в розмiрi 2-х мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно згiдно договору про надання
послуг з членом Наглядової ради вiд 24.04.2014 р.Попович Вiктор Юлiйович - акцiонер,
директор по виробництву ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад". Обраний на загальних зборах
акцiонерiв у 2017 роцi на строк 3 роки (протокол № 18 вiд 24.04.2017 р.). Заробiтну плату за
роботу в наглядової радi отримує в розмiрi 2-х мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно згiдно
договору про надання послуг з членом Наглядової ради вiд 24.04.2014 р.2.2.2.
Всього у
2016 роцi Наглядовою радою проведено 19 засiдань, на яких розглядалися наступнi питання:
- затверджувався зовнiшнiй аудитор та умови договору, укладеного з ним;
- приймалося
рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбудуться 21.04.2016 р. про
їх дату, час i мiсце проведення, а також порядку денного позачергових загальних зборiв
акцiонерiв та тексту iнформацiйних повiдомлень, проекту рiшень по питанням порядку денного
загальних зборiв;2.3.1. Склад Ревiзiйної комiсiї: Голова комiсiї : - Нiкiтiн Андрiй Сергiйович акцiонер товариства - старший юрисконсульт ТОВ "Юридична компанiя "ЕФ.СI. Лекс".
Обраний на загальних зборах акцiонерiв у 2017 роцi на строк 3 роки (протокол № 18 вiд
24.04.2017 р.). Заробiтну плату за роботу в ревiзiйної комiсiї не отримує.
Члени
комiсiї:Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Iльїна Бориса Iвановича - обраний на
загальних зборах акцiонерiв у 2017 роцi на строк 3 роки (протокол № 18 вiд 24.04.2017 р.), без
оплати. Iльїн Борис Iванович у 1973 роцi закiнчив Ставропольське ВВАУЛШ отримав
спецiальнiсть - штурман-iнженер, освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень - спецiалiст.Загальний стаж

роботи: 44 роки.З 15.09.1969 р. по 17.10.1995 року Служба в Збройних Силах.З 27.05.1996 р. по
01.07.1996 року працював на посадi бармена на ЗАТ "НМТ".З 08.09.1999 р. по 01.11.2012 року
працював на посадi державного службовця, начальник вiддiлу матерiально-технiчного
забезпечення ГУ з питань НС ВО КМР(КМДА).З 01.10.2013 р. по теперiшнiй час працює на
посадi начальника гаражу в ТОВ "Козацька стрiла".Несудимий.Заборони обiймати певнi
посади та /або займатися певною дiяльнiстю - вiдсутнi.Не є афiльованою особою акцiонерного
товариства, до складу органу якого призначений представником.Акцiонери товариства, що є
афiльованими особами кандидата - вiдсутнi.Кальницький Олександр Володимирович представник власника, що володiє бiльше 50 % акцiй товариства. Працює заступником
директора технiчного з матерiально - технiчного постачання та будiвництва ЗАТ "Київський
суднобудiвний-судноремонтний завод". Обраний на загальних зборах акцiонерiв у 2017 роцi
на строк 3 роки (протокол № 18 вiд 24.04.2014 р.). Заробiтну плату за роботу в ревiзiйної
комiсiї не отримує.Ерпс Наталiя Сергiївна - акцiонер товариства, головний економiст ПАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад" . Обрана на загальних зборах акцiонерiв у 2017 роцi на
строк 3 роки (протокол № 18 вiд 24.04.2017р.). Заробiтну плату за роботу в ревiзiйної комiсiї не
отримує.
2.3.2. Вiдповiдно до вимог Статуту проведено 1 засiдання. Доручень загальними
зборами, наглядовою радою, акцiонерами ревiзiйнiй комiсiї не надавалися.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
26007000015255
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
2600700015255
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Використання прекурсорiв
Опис
Виготовлення, реалiзацiя i
ремонт вiйськової технiки
Опис
Посередницька дiяльнiсть
митного брокера
Опис

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
112
29.12.2015
Комiтет контролю з
29.12.2020
наркотиками
Лiцензiя на придбання, збергання, ввезення, вивезення, перевезення,
вiдпуск прекурсорiв, видана для роботи виробництва.
АВ 372271 16.01.2018 Мiнiстерство промислової
полiтики
Лiцензiя видана на виготовлення, реалiзацiю та ремонт вiйськової
технiки, так як є потреба та потужнiй потенцiал.
АЕ 521236 04.08.2014
Державна митна служба
України
Посередницька дiяльнiсть митного брокера.
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

IV. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1. Найменування
ВАТ "Суднобудiвний завод "Залiв"
2. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14307251
4. Місцезнаходження
АР Крим, м. Керч, вул.Танкiстiв, 4.
5. Опис
ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" володiє часткою 9,975% - 91790000шт. акцiй
ВАТ "Суднобудiвний завод "Залiв". В даний час цiннi папери заблокованi.
1. Найменування
ПАТ "Київмедпрепарат"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00480862
4. Місцезнаходження
031032 м. Київ вул. Саксаганського, 139
5. Опис
ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" володiє часткою 6,1011%, що дорiвню 707970
акцiй ПАТ "Київмедпрепарат"
1. Найменування
ПАТ "Стахановський вагонобудiвний завод"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00210890
4. Місцезнаходження
94013 Луганська обл., м. Стаханов, пр. Ленiна,67
5. Опис
ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" володiє 2,32%, що дорiвню 5510000шт. акцiй
ПАТ "Стахановський вагонобудiвний завод".

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
призначеної на посаду
корпоративного секретаря

1
01.10.2014

2
01.10.2014

3
Логойда Iрина Петрiвна

Опис

д/н

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
голова правлiння

Контактні дані:
телефон та адреса
електронної пошти
корпоративного
секретаря
4
0313131119,
Info01@tochprilad.co
m

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ремiнець Андрiй Петрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1979
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
14
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 12.05.2003 р. по 29.02.2005 р. працював на посадi iнженера - технолога ВАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад",
З 01.03.2005 р. по 27.01.2008 р. працював на посадi заступника головного iнженера та
заступника технiчного директора ВАТ "Мукачiвський завод "Точприлад",
З 28.01.2008 р. по 20.12.2009 р. працював на посадi заступника технiчного директора
"Точприлад-4",
З 21.12.2009 р. по 31.07.2012 р. працював на посадi головного iнженера ВАТ "Мукачiвський
завод "Точприлад",
З 01.08.2012 року по 09.12.2012 р.
"Мукачiвський завод "Точприлад",
З 10.12.2012 року по 22.08.2013 р.
"Мукачiвський завод "Точприлад",

працював на посадi директора з маркетингу ПАТ
працював на посадi директора технiчний ПАТ

З 22.08.2013 р. по 01.08.2017 р. працював на посадi директора ТОВ "Полiмер-Технiка" та з
09.06.2017 р., за сумiсництвом - на 0,5 ставки- головним iнженером ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад". З 002.08.2017рю До теперiшнього часу голова правлiння ПАТ "Мукачiвський
завод "Точприлад".
Не судимий.
8. Опис
Обрано головою правлiння ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" на строк 3 роки з
02.08.2017 р. до 02.08.2020 р. Ремiнця Андрiя Петровича. вiдповiдно до рiшення Наглядової
ради ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" вiд 01.08.2017р. У 2003 роцi закiнчив
Нацiональний авiацiйний унiверситет, спецiальнiсть - iнформацiйнi управляючi системи та
технологiї, квалiфiкацiя - iнженер з комп'ютерних систем. Заборони обiймати певнi посади та
/або займатися певною дiяльнiстю - вiдсутнi. Є акцiонером товариства та володiє акцiями
товариства в розмiрi 0,018985%.
1. Посада
член правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галас Ольга Мiгалiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1968

5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 02.06.1997 - по 26.01.2005р.р. працювала заст.гол.бухгалтера на ВАТ "Мукачiвському
заводi "Точприлад", з 26.01.2005р. - переведено на посаду головного бухгалтера ПАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад", на цiй посадi працює i по теперiшнiй час. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
8. Опис
Обрано 19.04.2017р. вiдповiдно до Статуту товариства (згiдно рiшення засiдання
Наглядової ради вiд 19.04.2017р. протокол № 4 строком на 3 роки.
1. Посада
член правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ремiнець Сергiй Петрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1985
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
У 2007 роцi закiнчив Київський нацiональний авiацiйний унiверситет, отримав
спецiальнiсть - правознавство, квалiфiкацiю - юрист, освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень спецiалiст. З 06.04.2010 р. по 04.03.2015 року працював на посадi начальника цеху ПАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад". З 05.03.2015 р. по сьогоднiшнiй час працює на посадi директор з безпеки, по персоналу та загальним питанням в ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад".
8. Опис
Обрано 19.04.2017р. вiдповiдно до Статуту товариства (згiдно рiшення Наглядової ради
вiд 19.04.21017р Протокол № 4) строк дiї повноважень 3 роки. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Заборони обiймати певнi посади та /або займатися певною
дiяльнiстю - вiдсутнi. Частка, якою володiє в статутному капiталi - 0,0001%.
1. Посада
член правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Возний Андрiй Богданович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1984
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)

15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
У 2009 роцi закiнчив Київський славiстичний унiверситет, отримав спецiальнiсть бакалавр з облiку i аудиту, освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень - бакалавр. З 22.06.2010 р. по
09.04.2014 року працював на посадi керiвника проекту ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад".
З 10.04.2014 року по 04.01.2016р. працював на посадi начальника цеху ПАТ "Мукачiвський
завод "Точприлад". З 04.01.2016р. переведений на посаду - заступник директора технiчного по
новiй технiцi, по сьогоднiшнiй день. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Заборони обiймати певнi посади та /або займатися певною дiяльнiстю - вiдсутнi.
8. Опис
Обрано 19.04.2017р. вiдповiдно до Статуту товариства (згiдно рiшення Наглядової ради
вiд 19.04.2017р. протокол № 4) строком на 3 роки.
1. Посада
член правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Наталiя Михайлiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1972
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
У 2002 роцi закiнчила Президентський унiверситет мiжрегiональної академiї управлiння
персоналом по напрямку економiка i пiдприємство спецiальнiсть - облiк i аудит. З 05.05.2015р.
прийнято на посаду директора виконавчого ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад". З
16.09,2016р. переведена на посаду - директор фiнансовий, по сьогоднiшнiй день. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Заборони обiймати певнi посади та /або
займатися певною дiяльнiстю - вiдсутнi.
8. Опис
Обрано 19.04.2017р. вiдповiдно до Статуту товариства (згiдно рiшення Наглядової ради
вiд 19.04.2017р. протокол № 4) строком на 3 роки.
1. Посада
голова наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Браїлова Нiна Iвановна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1966
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
22
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Освiта вища, закiнчила Київський iнститут народного господарства у 1989р.,
спецiальнiсть "Фiнанси та Кредит", економiст.

Загальний стаж роботи-21 рiк.
1997-2003р.-ТОВ "Динамо-Арго";
2003-2006р. -ЗАТ "Торгiвельно-промисловий дiм "I.П.С.";
2006-2010р.-ЗАТ "Телесистеми України".
З 2012 р.- по сьогоднiшнiй день працює в ПАТ "Київський суднобудiвний - судноремонтний
завод", заступник голови правлiння - комерцiйний директор.
Не судима
8. Опис
Обрано 24.04.2017р. члена Наглядової ради Браїлову Нiну Iвановну вiдповiдно до
Статуту товариства (згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАт "Мукачiвський
завод "Точприлад" вiд 24.04.2017р. № 18) на посаду Голови наглядової ради строком на три
роки.
1. Посада
член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лакiза Олена Євгенiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1964
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
24
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Освiта вища, у 2004 р. закiнчила Схiдноєвропейський унiверситет економiки i менеджменту за
спецiальнiстю - правознавство, квалiфiкацiя юрист, освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень спецiалiст.
Загальний стаж роботи: 27 роки.
18.08.1982 р. - 23.11.1984 року - iнспектор вiддiлу соцiального забезпечення Армавiрського
мiськвиконкому.
29.11.1993 року - 30.05.2010 року - юрисконсульт "Мукачiвський завод "Точприлад".
31.05.2010 року - 31.07.2012 року - заступник директора з юридичних питань ПАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад".
З 01.08.2012 року по сьогоднiшнiй час - головний юрисконсульт ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад".
Не судима.
8. Опис

Обрано 24.04.2017р. члена Наглядової ради Лакiзу Олену Євгенiївну вiдповiдно до
Статуту товариства (згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р.
Протокол № 18) на посаду член Наглядової ради строком на три роки.
1. Посада
член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попович Вiктор Юлiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1958
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
36
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Освiта вища, у 1981 роцi закiнчив Ужгородський Державний Унiверситет, факультет
фiзичний, спецiалiзацiя фiзика напiвпровiдникiв.
Загальний стаж роботи: 35 рокiв.
1982 року - 1995 рiк - начальник сектору у Мукачiвському НДТI ТТ.
2000 року по сьогоднiшнiй час - ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад"
11.06.2007 г. по 01.08.2012 р. - директор заводу "Точприлад-4"
01.08.2012 р. по теперiшнiй час "Точприлад".
Не судимий.

директор з виробництва ПАТ "Мукачiвський завод

8. Опис
Обрано 24.04.2017р. члена Наглядової ради Поповича Вiктора Юлiйовича вiдповiдно до
Статуту товариства (згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р.
Протокол № 18) на посаду член Наглядової ради строком на три роки.
1. Посада
член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Краглевич Вячеслав Вiкторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1983
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
14
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Освiта вища, закiнчив КНУ им.Шевченка у 2006 р. спецiальнiсть "Правознавство".

Загальний стаж роботи: 13 рокiв.
З 08.01.2004 р. по 18.07.2005 року працював на посадi юриста у Приватному пiдприємствi
"Павлик i партнери".
З 19.07.2005 року по 01.11.2007 року працював на посадi юрисконсульта у Закритому
акцiонерному товариствi "Украгрохiмхолдинг".
З 02.11.2007 року по 04.05.2011 року працював на посадi провiдного юрисконсульта ТОВ
"Юридична компанiя "Фiнанси та Кредит ЛЕКС".
З 05.05.2011 року по 30.12.2011 року працював на посадi провiдного юрисконсульта ТОВ
"Юридична фiрма "Правовi партнери".
З 03.01.2012 року по сьогоднiшнiй час працює старшим юрисконсультом в ТОВ "КРАФТ
ЛОЄРС".
Не судимий.
8. Опис
Обрано 24.04.2017р. члена Наглядової ради Краглевича В'ячеслава Вiкторовича
вiдповiдно до Статуту товариства (згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд
24.04.2017р. Протокол № 18) на посаду член Наглядової ради строком на три роки.
1. Посада
член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Войтенко Сергiй Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1984
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
9
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
У 2006 роцi закiнчив Київський унiверситет iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй,
отримав спецiальнiсть - iнженер iнформацiйних мереж зв'язку , освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень
- спецiалiст.
Загальний стаж роботи: 8 рокiв.
З 01.08.2007 р. по 03.10.2007 року працював на посадi спецiалiста вiддiлення по роботi з
корпоративними клiєнтами вiддiлу продажу в СП ТОВ "Iнтернешенел Телеком'юнiкейшн
Компанi".
З 05.02.2008 р. по 03.06.2009 року працював на посадi представника торговельного в ЗАТ
"МОРЗЕ".
З 14.10.2009 р. по 19.04.2013 року працював на посадi представника торговельного в ТОВ
"Астелiт".
З 31.01.2014 року по18.04.2016 р.- начальником вiддiлу логiстики в ТОВ "Козацька стрiла".

З 19.04.2016 р. по сьогоднiшнiй час працює директором ТОВ "Модерн Телеком Iнжинiринг".
Не судимий.
8. Опис
Обрано 24.04.2017р. члена Наглядової ради Войтенко Сергiя Миколайовича вiдповiдно
до Статуту товариства (згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р.
Протокол № 18) на посаду член Наглядової ради строком на три роки.
1. Посада
голова ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiкiтiн Андрiй Сергiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1979
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Освiта вища юридична, закiнчив Iнститут адвокатури при КНУ iм.Шевченка у 2001 р.,
спецiальнiсть "Правознавство".
Загальний стаж роботи: 17 рокiв.
20.05.1999 р. по 17.09.2001 року працював на посадi юриста у ЗАТ "АВ-Фарма".
З 19.09.2001 року по 01.06.2004 року працював на посадах юрисконсульта, заступника
директора, генерального директора у ТОВ "Юридична компанiя "НАФТОГАЗ".
З 02.06.2004 року по 04.05.2011 року працював на посадах старшого юрисконсульта, провiдного
юрисконсульта в ТОВ "Юридична компанiя "Фiнанси та Кредит ЛЕКС".
З 05.05.2011 року по 18.01.2012 року працював на посадi провiдного юрисконсульта ТОВ
"Юридична фiрма "Правовi партнери".
З 19.01.2012 року по сьогоднiшнiй час працює старшим юрисконсультом в ТОВ
"ЕФ.СI.ЛОЄРС".
8. Опис
Обрано 24.04.2017р. Голову Ревiзiйної комiсiї Нiкiтiна Андрiя Сергiя вiдповiдно до
Статуту товариства (згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р.
Протокол № 18) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї строком на три роки.
1. Посада
член ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iльїн Борис Iванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1952
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)

45
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
У 1973 роцi закiнчив Ставропольське ВВАУЛШ
штурман-iнженер, освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень - спецiалiст.

отримав

спецiальнiсть

-

Загальний стаж роботи: 44 роки.
З 15.09.1969 р. по 17.10.1995 року Служба в Збройних Силах.
З 27.05.1996 р. по 01.07.1996 року працював на посадi бармена на ЗАТ "НМТ".
З 08.09.1999 р. по 01.11.2012 року працював на посадi державного службовця, начальник вiддiлу
матерiально-технiчного забезпечення ГУ з питань НС ВО КМР(КМДА).
З 01.10.2013 р. по 27.03.2015 р. працював на посадi начальника гаражу в ТОВ "Козацька
стрiла".
З 28.03.2015 р. по теперiшнiй час не працює.
Не судимий.
8. Опис
Обрано 24.04.2017р. члена Ревiзiйної комiсiї Iльїна Бориса Iвановича вiдповiдно до
Статуту товариства (згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р.
Протокол № 18) на посаду член Ревiзiйної комiсiї строком на три роки.
1. Посада
член ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ерпс Наталiя Сергiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1970
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Освiта вища економiчна, закiнчила Львiвський державний аграрний унiверситет у 2006
р., спецiальнiсть "Облiк i аудит".
Загальний стаж роботи: 30 рокiв.
20.01.1987 р. - 30.09.1990 р. - оператор ЕОМ "Мукачiвський завод "Точприлад". 01.10.1990 р. 20.09.1993 р. - бухгалтер "Мукачiвський завод "Точприлад". 21.09.1993 р. - 01.02.2001р. бухгалтер-ревiзор ВАТ "Мукачiвський завод "Точприлад".
02.02.2001 р. - 20.03.2005 р.- старший бухгалтер ВАТ "Мукачiвський завод "Точприлад".
21.03.2005 р. -24.07.2011 р. - заступник головного бухгалтера в ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад".
25.07.2011 р. по теперiшнiй час - головний економiст ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад".
Не судима.
8. Опис
Обрано 24.04.2017р. члена Ревiзiйної комiсiї Ерпс Наталiю Сергiївну вiдповiдно до
Статуту товариства (згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р.

Протокол № 18) на посаду член Ревiзiйної комiсiї строком на три роки.
1. Посада
член ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кальницький Олександр Володимирови
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4. Рік народження
1961
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Освiта вища, у 2011 роцi закiнчив Київський Економiчний унiверситет iменi Гетьмана,
магiстр, спецiальнiсть- управлiння персоналом та економiка працi.
Загальний стаж роботи :19 рокiв.
17.08.1998 р. - 01.06.1999 р. - юрист ТОВ "МЖК Стройсервiс".
01.06.1999 р. - 10.03.2008- працював на рiзних посадах по будiвництву.
19.05.2008 р. - по теперiшнiй час заступник директора технiчного з МТП та будiвництва ПАТ
"КССРЗ".
Не судимий.
8. Опис
Обрано 24.04.2017р. члена Ревiзiйної комiсiї Кальницького Олександра Володимировича
вiдповiдно до Статуту товариства (згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд
24.04.2017р. Протокол № 18) на посаду член Ревiзiйної комiсiї строком на три роки.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
ПАТ "Нацiональний деапозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30370711
4. Місцезнаходження
01001, України, Київська обл., Шевченкiвький р-н, Київ, Б.Грiнченка, 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АГ 500747
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
03.08.2011
7. Міжміський код та телефон/факс
0443777265 0443777265
8. Вид діяльності
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
9. Опис
Мiж ПАТ Нацiональний депозитрiй України" та ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлд"

укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № ОБ - 6594 вiд 07.10.2014р. на
невизначений строк. Депозитарiй надає емiтетну послуги, а емiтент корстується послугами
депозитарiю вiдповiдно до регламенту депозитарiю та вимог чинного законодавства, щодо
здiйснення депозитарної дiяльностi.
1. Найменування
ТзОВ "Пiдприєство "Росан - цiннi папери"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
22335534
4. Місцезнаходження
79035, Україна, Львiвська обл., Цихiвський р-н, Львiв, Пасiчна, 135
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ 376195
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.10.2007
7. Міжміський код та телефон/факс
0322948776 0322948776
8. Вид діяльності
депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
9. Опис
Мiж ТзОВ "Пiдприємство "Росан "Цiннi - папери" та ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад" укладено договiр № 96 вiд 16.02.2000р. на вiдкриття рахункiв у цiнних паперах,
вiдповiдального зберiгання та облiку прав власностi на цiннi папери власника, що будуть
переданi Зберiгачу вiдповiдно до умов договору ; здiйснення операцiй на рахунках у цiнних
паперах, згiдно умов чинного законодасвта України.
1. Найменування
МПП Аудиторська фiрма "КРОНОС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21444899
4. Місцезнаходження
01014, Україна, Київська обл., Київ, Струтинського,6 кв. 304
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1478
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.01.1996
7. Міжміський код та телефон/факс
0445319744
8. Вид діяльності
аудиторськi послуги емiтенту
9. Опис
Згiдно з договором № 14/О/2018 вiд 15.02.2018р. незалежною аудиторською фiрмою
МПП "Аудиторська фiрма "КРОНОС" здiйснено аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад" за даними фiнасового облiку за перiод з 01 сiчня 2017р. по
31.12.2017р. МПП "Аудиторська фiрма "КРОНОС" несе вiдповiдальнiсть за надання висновку
щодо фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки

VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
20.11.1998 71/07/1/98

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Закарпатський ТУ
ДКЦП та ФР

4
0

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
0,25
5909832
1477458
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
На органiзованих бiржових та позабiржових ринках ЦП ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" протягом звiтнього року не оберталися.

Опис

Емiтент володiє глобальним сертифiкатом, який знаходиться в Нацiональному депозитарї. Випуск акцiй у 2017 не здiйснювався

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
"Банк "Фiнанси та Кредит"

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
25372

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

01.09.2012

25372

19,5

31.12.2019

X

0

X

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

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

X

30.12.1899

X

865

X

X

X

7500

X

X

X
X

12875
46612

X
X

X
X

Дата
виникнення

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

д/н

Дата
погашення
X

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

2

3

4

Основні
види
продукції
2
виробництво
електронної
апаратури
побутового
признчення
для
приймання,
записування
та
вiдтворення
зв
виробництво
електричного
й
електронного
устаткування
для
автотранспор
тних засобiв
термостати,
моностати
(стабiлiзатори
тиску),
iнструменти
та прилади
для
регулювання
чи контролю,
авт
виробництво
електродвигу
нiв,
генераторiв i

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
од.вим.)
3
586741

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
од.вим.)
продукції
6
7
8
633878
3333,5
9,4

4
3105

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
8,6

101965

21474,7

59,8

1016736

21187,7

59,7

7871

72,8

0,2

8093

74,8

0,2

558480

11164,3

31,1

541118

10807,5

30,5

у грошовій формі
(тис.грн)

5

трансформато
рiв
частини та
приладии для
велосипедiв
двоколiсних
та
велосипедiв
iнших, не
обладнаних
двигуном (рiм
ра

8054

106,4

0,3

5952

78,5

2

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2

2
витрати на сировину
витрати на електроенергiю та
паливо
оплата працi та вiдрахування
амортизацiя
iншi послуги

3
4
5

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
4,3
3,9
79
2,9
10

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

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

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

1
1

2
24.04.2017

3
загальнi збори

4
52 994 264

5
213 890

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6
24,78

Предмет
правочину

7
Вiдповiдно до
рiшення рiчних
загальних зборiв
акцiонерiв (Протокл
№ 18 вiд
24.04.2017р.)
прийнято рiшення
про надання дозволу
на
внесення змiн до
договору про
вiдновлювану
кредитну лiнiю №
1435-12 вiд
11.09.2012 р.,
укладеного з АТ
"Банк "Фiнанси та
Кредит". Про
зобов'язання
Товариства перед
АТ "Банк "Фiнанси
та Кредит", та з
метою повернення
кредитних коштiв
Товариства строк
повернення яких

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Комісії

Веб-сайт
товариства, на
якому розміщена
інформація

8
26.04.2017

9
26.04.2017

настав 10.03.2017
року.

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5797390штук. (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах акцiонерiв товариства станом на 18.04.2017 р.);
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 5326606 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"ЗА": __3290390__ голосiв, що дорiвнює __55,68__% бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi,
"ПРОТИ": __2036216__ голосiв, що дорiвнює __34,46__% менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
"УТРИМАЛИСЯ": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
2

24.04.2017

загальнi збори

70 818

213 890

33,11

Вiдповiдно до
рiшення рiчних
загальниих зборiв
акцiонерiв (Протокл
№ 18 вiд
24.04.2017р.)
прийнято рiшення
про
Надання згоди на
внесення змiн до
Iпотечного договору
№ 3132И/0511 вiд
31.05.2011р.), з
метою необхiднiсть
забезпечення
дiючого кредитного
договору, який
укладено
Товариством, i

26.04.2017

26.04.2017

створюють
стабiльнiсть його
фiнансового стану.
Для цього слiд
надати згоду Головi
правлiння
Товариства Ремiнцю П.I.,
вносити необхiднi
змiни до iпотечного
договору №
3132И/0511 вiд
31.05.2011 року,
шляхом укладення
вiдповiдних
договорiв про
внесення змiн до
iпотечного договору
№ 3132И/0511 вiд
31.05.2011року, якi
забезпечать
виконання всiх
кредитних
зобов'язань
Товариства перед
АТ "Банк "Фiнанси
та Кредит".

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5797390штук. (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах акцiонерiв товариства станом на 18.04.2017 р.);
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 5326606 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"ЗА": __3289253__ голосiв, що дорiвнює __55,66__ % бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi,
"ПРОТИ": __ 2036216__ голосiв, що дорiвнює __34,46__ % менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi,
"УТРИМАЛИСЯ": __1137__голосiв, що дорiвнює __0,02__% менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi,

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ": __ 0__ голосiв, що дорiвнює __ 0__ % менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi,
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI": __ 0__ голосiв, що дорiвнює __ 0__ % менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
3

24.04.2017

загальгi збори

80 000

213 890

37,4

Вiдповiдно до
рiшення рiчних
загальних зборiв
акцiонерiв (Протокл
№ 18 вiд
24.04.2017р.)
прийнято рiшення
про

26.04.2017

26.04.2017

Надання
попередньої згоди
на вчинення
Товариством
протягом року
значних правочинiв,
вартiсть яких
перевищує 25%
вартостi активiв за
даними фiнансової
звiтностi Товариства
за 2016 р.,
предметом яких є:
- купiвля - продаж
цiнних паперiв через
посередникiв, якi
мають лiцензiї, на
загальну суму не
бiльше 80 000 000
грн.;

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5797390штук. (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах акцiонерiв товариства станом на 18.04.2017 р.);
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 5326606 шт.;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"ЗА": __5326606__ голосiв, що дорiвнює __100__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"ПРОТИ": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__ % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"УТРИМАЛИСЯ": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ": ___0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
4

24.04.2017

загальнi збори

80 000

213 890

37,4

Вiдповiдно до
рiшення рiчних
загальних зборiв
акцiонерiв (Протокл
№ 18 вiд
24.04.2017р.)
прийнято рiшення
про
Надання
попередньої згоди
на вчинення
Товариством
протягом року
значних правочинiв,
вартiсть яких
перевищує 25%
вартостi активiв за
даними фiнансової
звiтностi Товариства
за 2016 р.,
предметом яких є:
- посередницькi
послуги (доручення
, комiсiї, брокерськi)
з суб'єктами , що
мають право
здiйснення
дiяльностi з цiнними
паперами, на суми

26.04.2017

26.04.2017

не бiльше 80 000
000 грн.;

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5797390штук. (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах акцiонерiв товариства станом на 18.04.2017 р.);
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 5326606 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"ЗА": __5326606__ голосiв, що дорiвнює __100__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"ПРОТИ": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__ % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"УТРИМАЛИСЯ": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ": ___0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
5

24.04.2017

загальнi збори

30 000

213 890

14,3

Вiдповiдно до
рiшення рiчних
загальних зборiв
акцiонерiв (Протокл
№ 18 вiд
24.04.2017р.)
прийнято рiшення
про
Надання
попередньої згоди
на вчинення
Товариством
протягом року
значних правочинiв,
вартiсть яких
перевищує 25%
вартостi активiв за
даними фiнансової
звiтностi Товариства

26.04.2017

26.04.2017

за 2016 р.,
предметом яких є:
- купiвля-продаж
земельних дiлянок,
на яких розташованi
виробничi та
допомiжнi об'єкти
нерухомого майна,
що належить
товариству,

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5797390штук. (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах акцiонерiв товариства станом на 18.04.2017 р.);
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 5326606 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"ЗА": __5326606__ голосiв, що дорiвнює __100__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"ПРОТИ": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__ % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"УТРИМАЛИСЯ": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ": ___0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
6

24.04.2017

загальнi збори

213 890

213 890

100

Вiдповiдно до
рiшення рiчних
загальних зборiв
акцiонерiв (Протокл
№ 18 вiд
24.04.2017р.)
прийнято рiшення
про
Надання
попередньої згоди

26.04.2017

26.04.2017

на вчинення
Товариством
протягом року
значних правочинiв,
вартiсть яких
перевищує 50%
вартостi активiв за
даними фiнансової
звiтностi Товариства
за 2016 р.,
предметом яких є:
- правочини про
продовження строку
дiї, про збiльшення,
зменшення, змiну
вартостi, внесення
змiн до предмету та
будь-яких умов
всiх та/або кожного
окремо
зовнiшньоекономiчн
их договорiв з
нерезидентами

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5797390штук. (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах акцiонерiв товариства станом на 18.04.2017 р.);
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 5326606 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"ЗА": __5326606__ голосiв, що дорiвнює __100__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"ПРОТИ": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__ % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"УТРИМАЛИСЯ": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ": ___0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,

7

24.04.2017

загальнi збори

700 000

213 890

327,27

Вiдповiдно до
рiшення рiчних
загальних зборiв
акцiонерiв (Протокл
№ 18 вiд
24.04.2017р.)
прийнято рiшення
про

26.04.2017

26.04.2017

Надання
попередньої згоди
на вчинення
Товариством
протягом року
значних правочинiв,
вартiсть яких
перевищує 50%
вартостi активiв за
даними фiнансової
звiтностi Товариства
за 2016 р.,
предметом яких є:
- правочини про
переробку
давальницької
сировини, ремонт на
територiї України,
оренду обладнання,
спiльну дiяльнiсть з
нерезидентами.

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5797390штук. (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах акцiонерiв товариства станом на 18.04.2017 р.);
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 5326606 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували

"ЗА": __5326606__ голосiв, що дорiвнює __100__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"ПРОТИ": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__ % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"УТРИМАЛИСЯ": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ": ___0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
8

24.04.2017

загальнi збори

800 000

213 890

37,4

Вiдповiдно до
рiшення рiчних
загальних зборiв
акцiонерiв (Протокл
№ 18 вiд
24.04.2017р.)
прийнято рiшення
про

26.04.2017

26.04.2017

Надання
попередньої згоди
на вчинення
Товариством
протягом року
значних правочинiв,
вартiсть яких
перевищує 25%
вартостi активiв за
даними фiнансової
звiтностi Товариства
за 2016 р.,
предметом яких є:
- оренда , лiзинг
нерухомого або
рухомого майна

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5797390штук. (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах акцiонерiв товариства станом на 18.04.2017 р.);

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 5326606 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"ЗА": __5326606__ голосiв, що дорiвнює __100__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"ПРОТИ": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__ % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"УТРИМАЛИСЯ": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ": ___0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
9

24.04.2017

загальнi збори

80 000

213 890

37,4

Вiдповiдно до
рiшення рiчних
загальних зборiв
акцiонерiв (Протокл
№ 18 вiд
24.04.2017р.)
прийнято рiшення
про
Надання
попередньої згоди
на вчинення
Товариством
протягом року
значних правочинiв,
вартiсть яких
перевищує 25%
вартостi активiв за
даними фiнансової
звiтностi Товариства
за 2016 р.,
предметом яких є:
купiвля - продаж
матерiалiв,
компонентiв,
сировини, деталей,
заготовок

26.04.2017

26.04.2017

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5797390штук. (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах акцiонерiв товариства станом на 18.04.2017 р.);
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 5326606 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"ЗА": __5326606__ голосiв, що дорiвнює __100__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"ПРОТИ": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__ % вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"УТРИМАЛИСЯ": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ": ___0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% вiд зареєстрованих та голосуючих на Зборах акцiй,

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

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

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

1
1

2
24.04.2017

3
загальнi збори

4
133 422

5
213 890

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6
62,38

Предмет
правочину

7
Вiдповiдно до
рiшення рiчних
загальних зборiв
акцiонерiв (Протокл
№ 18 вiд
24.04.2017р.)
прийнято рiшення
про надання згоди
на вчинення
значного правочину
пiдтвердження дiї,
вчинення значних
правочинiв:
- вiд 27.04.2016 р.
про внесення змiн
до Договору на
переробку
давальницької
сировини №4/15 вiд
20.01.2015 р.,
укладеного з
Комерцiйним
торгiвельним
товариством

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Комісії

Веб-сайт
товариства, на
якому розміщена
інформація

8
26.04.2017

9
26.04.2017

"Subcon GmbH",
країни Австрiя,
щодо встановлення
загальної вартостi
договору на кожний
рiк в розмiрi 4 600
000 євро;
Предмет правочину
- забезпечення
безперервного
виробництва готової
продукцiї,
товариством
укладалися значнi
правочини до
основних договорiв,
за якими працює
товариство, а також
iншi договори, якi
мали на метi
отримання прибутку
товариством,
продовження
кредитування,
перенесення строку
сплати вiдсоткiв за
кредитами та
забезпечення
повернення
кредитних коштiв.
На сьогоднi
iснування
виробництва не
можливо без
постiйних
корегувань
iснуючих обсягiв та
залучення
допомiжних
ресурсiв.

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5797390штук. (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах акцiонерiв товариства станом на 18.04.2017 р.);
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 5326606 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"ЗА": __3289253__ голосiв, що дорiвнює __55,66__% бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi,
"ПРОТИ": __1137__ голосiв, що дорiвнює __0,02__% менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
"УТРИМАЛИСЯ": __2035079__ голосiв, що дорiвнює __34,44___% менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi..
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ": __1134__ голосiв, що дорiвнює _0,02_ % менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
2

24.04.2017

загальнi збори

193 897

213 890

90,65

Вiдповiдно до
рiшення рiчних
загальних зборiв
акцiонерiв (Протокл
№ 18 вiд
24.04.2017р.)
прийнято рiшення
про надання згоди
на вчинення
значного правочину
пiдтвердження дiї,
вчинення значних
правочинiв:
- вiд 29.11.2016 р.
про внесення змiн
до Договору на
переробку
давальницької
сировини №260 вiд
06.11.2009 р.,
укладеного з ТзОВ
"Електроннi

26.04.2017

26.04.2017

складовi частини
"ЕПКОС", країни
Угорщина, щодо
викладення
Договору в новiй
редакцiї загальною
вартiстю на кожний
рiк 6 685 000 євро;
Предмет правочину
- забезпечення
безперервного
виробництва готової
продукцiї,
товариством
укладалися значнi
правочини до
основних договорiв,
за якими працює
товариство, а також
iншi договори, якi
мали на метi
отримання прибутку
товариством,
продовження
кредитування,
перенесення строку
сплати вiдсоткiв за
кредитами та
забезпечення
повернення
кредитних коштiв.
На сьогоднi
iснування
виробництва не
можливо без
постiйних
корегувань
iснуючих обсягiв та
залучення
допомiжних
ресурсiв.

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5797390штук. (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах акцiонерiв товариства станом на 18.04.2017 р.);
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 5326606 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"ЗА": __3289253__ голосiв, що дорiвнює __55,66__% бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi,
"ПРОТИ": __1137__ голосiв, що дорiвнює __0,02__% менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
"УТРИМАЛИСЯ": __2035079__ голосiв, що дорiвнює __34,44___% менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi..
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ": __1134__ голосiв, що дорiвнює _0,02_ % менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
3

24.04.2017

загальны збори

64 576

213 890

30,19

Вiдповiдно до
рiшення рiчних
загальних зборiв
акцiонерiв (Протокл
№ 18 вiд
24.04.2017р.)
прийнято рiшення
про надання згоди
на вчинення
значного правочину
пiдтвердження дiї,
вчинення значних
правочинiв:
- мирової угоди по
справi 907/955/16
про стягнення
заборгованостi.
Предмет угоди забезпечення
безперервного
виробництва готової

26.04.2017

26.04.2017

продукцiї,
товариством
укладалися значнi
правочини до
основних договорiв,
за якими працює
товариство, а також
iншi договори, якi
мали на метi
отримання прибутку
товариством,
продовження
кредитування,
перенесення строку
сплати вiдсоткiв за
кредитами та
забезпечення
повернення
кредитних коштiв.
На сьогоднi
iснування
виробництва не
можливо без
постiйних
корегувань
iснуючих обсягiв та
залучення
допомiжних
ресурсiв.

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5797390штук. (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах акцiонерiв товариства станом на 18.04.2017 р.);
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 5326606 шт.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
"ЗА": __3289253__ голосiв, що дорiвнює __55,66__% бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi,
"ПРОТИ": __1137__ голосiв, що дорiвнює __0,02__% менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

"УТРИМАЛИСЯ": __2035079__ голосiв, що дорiвнює __34,44___% менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi..
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ": __1134__ голосiв, що дорiвнює _0,02_ % менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI": __0__ голосiв, що дорiвнює __0__% менше як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Мукачiвський завод "Точприлад"
Закарпатська область, м.Мукачеве

Територія
Організаційно-пра
вова форма
Акціонерне товариство
господарювання
Вид економічної
діяльності
Середня кількість працівників: 1143
Адреса, телефон: 89600 м. Мукачево, Берегiвська, 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

Дата

КОДИ
01.04.2018

за ЄДРПОУ

14307452

за КОАТУУ

2110400000

за КОПФГ

230

за КВЕД

2010

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2018 p.
Форма №1

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

Код
рядка
2

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

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

5 998
6 281
( 283 )
0
72 396
97 753
( 25 357 )
0
0
(0)
0
0
(0)

6 035
6 351
( 316 )
0
71 494
97 761
( 26 267 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

77 223
0
0
0
0

77 223
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
155 617

0
154 752

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

4 812
0
0
0
0
0
0
0

4 549
0
0
0
0
0
0
0

1125

9 591

9 493

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

3 773
3 200
0
0
0
7 288
0
2 425
5
0
0
0

2 899
3 283
0
0
0
5 484
0
4 052
3
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
1
31 090

0
0
0
0
3
29 763

1200

0

0

1300

186 707

184 515
На кінець
звітного
періоду
4
1 477
0
0
577
0
0
1 741
134 108
(0)
(0)
0
137 903

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

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

1 477
0
0
577
0
0
1 741
133 722
(0)
(0)
0
137 517

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

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

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
32 032
0
2 998
0
0
0
0

0
0
25 372
0
1 757
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
35 030

0
0
0
0
0
0
0
27 129

1600
1605

0
0

0
0

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

0
1 296
927
257
776
2 839
0
0
0
0
0
0
0
8 322
14 160

0
1 744
865
0
856
3 463
0
0
0
0
0
0
0
12 555
19 483

1700

0

0

1800
1900

0
186 707

0
184 515

Керівник

Ремiнець Андрiй Петрович

Головний бухгалтер

Галас Ольга Мiгалiвна

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Мукачiвський завод "Точприлад"

Дата

КОДИ
31.03.2018

за ЄДРПОУ

14307452

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2018 року
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

35 482

34 899

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 28 858 )
(0)

( 25 704 )
(0)

2090

6 624

9 195

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
3 399

0
0
0
5 299

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 5 290 )
( 755 )
( 2 204 )

( 4 956 )
( 923 )
( 2 102 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

1 774

6 513

2195
2200
2220

(0)
0
14

(0)
0
31

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

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
( 1 402 )
(0)
(0)
0

0
0
( 1 317 )
(0)
(0)
0

2290

386

5 227

2295
2300

(0)
0

(0)
-1 070

2305

0

0

2350

386

4 157

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
386

0
4 157

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
1 711
Витрати на оплату праці
2505
21 136
Відрахування на соціальні заходи
2510
4 667
Амортизація
2515
1 095
Інші операційні витрати
2520
9 040
Разом
2550
37 649
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
5 909 832
5 909 832
0,065300

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 784
18 281
4 055
1 179
8 237
33 536
За аналогічний
період
попереднього
року
4
5 909 832
5 909 832
0,703400

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: д/н

2615

0,065300

0,703400

2650

0,00

0,00

Керівник

Ремiнець Андрiй Петрович

Головний бухгалтер

Галас Ольга Мiгалiвна

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Мукачiвський завод "Точприлад"

Дата

КОДИ
31.03.2018

за ЄДРПОУ

14307452

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 1 квартал 2018 року
Форма №3

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

Код
рядка
2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

47 705
1 174
1 174
0
0
132
521

37 341
1 487
1 487
438
0
152
23

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
3 318

0
0
0
0
0
44

3100
3105
3110
3115
3116

( 4 639 )
( 17 345 )
( 4 808 )
( 5 214 )
( 259 )

( 8 827 )
( 14 298 )
( 3 816 )
( 4 438 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

( 4 955 )

( 4 438 )

3135
3140
3145

( 4 740 )
( 316 )
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 3 426 )
12 362

(0)
( 751 )
7 355

3200

0

0

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

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

14
0
0
0

31
0
0
20

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

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

(0)
( 169 )
(0)
( 100 )

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
14

(0)
-218

3300
3305

0
0

0
2 450

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 8 178 )
(0)
(0)
(0)

(0)
( 18 156 )
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-8 178
4 198
2 425
-2 571
4 052

( 10 )
-15 716
-8 579
22 599
184
14 204

Керівник

Ремiнець Андрiй Петрович

Головний бухгалтер

Галас Ольга Мiгалiвна

КОДИ
Дата
Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод
"Точприлад"

Підприємство

за ЄДРПОУ

14307452

Звіт про власний капітал
За 1 квартал 2018 року
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
1 477
0

4
0
0

5
577
0

6
1 741
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
133 722
0

4010
4090
4095

0
0
1 477

0
0
0

0
0
577

0
0
1 741

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
137 517
0

0
0
133 722

0
0
0

0
0
0

0
0
137 517

0

386

0

0

386

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

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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

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
1 477

0
0

0
577

0
1 741

386
134 108

0
0

0
0

386
137 903

Керівник

Ремiнець Андрiй Петрович

Головний бухгалтер

Галас Ольга Мiгалiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД"

Пояснювальна записка (Примiтки)
до фiнансової звiтностi за 1 квартал 2018 р.

ЗМIСТ

№ роздiлу

Змiст примiток

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової
звiтностi за рiк, що закiнчується 31.03.2018 р.
1

Загальнi вiдомостi про Товариство

2

Основи пiдготовки, затвердження та подання фiнансової звiтностi

3
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Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової
звiтностi за 1 квартал 2018 р.
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно подає
фiнансовий стан ПАТ "МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД"" (надалi - Товариство)
станом на 31 березня 2018 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та
змiни в капiталi за рiк, що закiнчується цiєю датою, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (надалi - "МСФЗ").
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
"
вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та послiдовне застосування цих
принципiв;
"

прийняття суджень та оцiнок, якi є об?рунтованими та зваженими;

"
iнформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття i пояснення
будь-яких iстотних вiдступiв вiд них у звiтностi;
"
пiдготовку звiтностi Товариства як органiзацiї, яка здатна продовжувати дiяльнiсть на
безперервнiй основi, якщо не iснують у найближчому майбутньому передумови, якi б свiдчили
про протилежне.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:
"
створення, впровадження та пiдтримання у Товариства ефективної та надiйної системи
внутрiшнього контролю;
"
ведення достовiрної облiкової документацiї, яка б розкривала з об?рунтованою
впевненiстю у будь-який час фiнансовий стан Товариства i котра б свiдчила про те, що
фiнансова звiтнiсть вiдповiдає вимогам МСФЗ;
"
ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства та Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку України;
"

застосування необхiдних заходiв щодо збереження активiв Товариства;

"

виявлення i запобiгання випадкам шахрайства та iнших порушень.

Вiд iменi керiвництва

Голова Правлiння

А.П. Ремiнець

Головний бухгалтер

О.М. Галас

1.

Загальнi вiдомостi про Товариство

Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод "Точприлад"" є правонаступником
Вiдкритого акцiонерного товариства "Мукачiвський завод "ТОЧПРИЛАД", яке в свою чергу
було правонаступником державного пiдприємства "Мукачiвський завод "Точприлад".
ВАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" створене в процесi приватизацiї майна державного
пiдприємства.
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод "Точприлад";
Скорочене найменування: ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад";
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 14307452;
Дата проведення державної реєстрацiї Товариства: 13 жовтня 1993 року ;
Юридична адреса Товариства: 89600, Закарпатська обл. м. Мукачеве, вулиця Берегiвська,
будинок 110;
Фактична адреса Товариства 89600, Закарпатська обл. м. Мукачеве, вулиця Берегiвська, будинок
110;

Органiзацiйно - правова форма - акцiонерне товариство;
Країна реєстрацiї товариства - Україна;
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi на якiй доступна iнформацiя про Товариство: http://tochprilad.com;
Адреса електронної пошти: info01@tochprilad.com.

Характеристика основних напрямкiв дiяльностi, сфер бiзнесу Товариства
Товариство спецiалiзується на наданнi послуг, з переробки давальницької сировини ,
пов'язаних iз серiйним виробництвом пасивних електронних компонентiв для рiзної електронної
технiки, надає виробничi послуги у сферi виготовлення рiзних електричних кабельних з'єднань
(кабельних джгутiв) для автомобiльної технiки, рiзних термостатiв для регулювання обiгрiву
примiщень, рiзних типiв гучномовцiв для мобiльної комунiкацiйної технiки та автомобiльної
технiки.
На даному етапi завод спiвпрацює з рядом вiдомих зарубiжних фiрм на основi договорiв
про переробку давальницької сировини.
ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" сертифiковано вiдповiдно до ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 та ISO / TS16949
Опис економiчного середовища, в якому функцiонує Товариство
У 1 кварталi 2018року, як i у 2017 роцi, Товариство здiйснювало свою виробничу
дiяльнiсть в умовах сучасного полiтичного та економiчного стану в Українi..
Нацiональний банк України в звiтному перiодi продовжував певнi обмеження на купiвлю
iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку та продовжувала дiю норма щодо обов'язкового
продажу частини iноземної валюти, що спонукало Товариство нести додатковi витрати,
пов'язанi з обов'язковим продажем i придбанням валюти для виконання своїх обов'язкiв в
iноземнiй валютi.
Крiм полiтичних та економiчних чинникiв, великою мiрою на дiяльнiсть Товариства
впливає те, що податкове, валютне та митне законодавство в Українi може мати неоднозначне
тлумачення та дуже часто змiнюється.
Незважаючи на вищезазначене, керiвництво Товариства робить все можливе, щоб
пiдприємство працювало стабiльно та отримувало прибуток.
Подальший економiчний розвиток Товариства значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає Уряд, а також вiд змiн у
податковiй, митнiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Керiвництво Товариства не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на
економiку України, а також те, який вплив вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан
Товариства, але вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної роботи та розвитку.
-

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв з початку року:

-

на 31.03.2018 р. - 1 143 чол.

-

на 31.12.2017 р. - 1 052 чол.

2.

Основи пiдготовки, затвердження та подання фiнансової звiтностi

Концептуальна основа фiнансової звiтностi
(а) Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" за перший квартал 2018 року
складена у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що дiяли
станом на 31.12.2017 року та оприлюдненi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України
(http//www.minfin.gov.ua/).
Зазначенi МСФЗ також включають всi дiючi стандарти бухгалтерського облiку (МСБУ-IAS) а
також iнтерпретацiї, затвердженi Комiтетом по iнтерпретацiям мiжнародної фiнансової
звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на базi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за
прийнятною вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до
МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство дотримувалось тих самих суджень, оцiнок та
припущень у вiдношеннi застосування принципiв облiкових полiтик, методiв обчислення,
безперервностi дiяльностi, що i при пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариства станом на i за
перiод, що закiнчився 31 грудня 2017 року.
(b) Компоненти фiнансового звiту, функцiональна валюта та валюта звiтностi
Керуючись МСБО №1 та пп.1 ст.12.1 та пп. 4 ст. 11 Закону України вiд 16.07.1999 року
№
996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" , фiнансова звiтнiсть
складена за формами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що реалiзує
державну полiтику у сферi статистики.
Товариство подає комплект фiнансової звiтностi за рiк, що розпочався 01 сiчня 2018 року та
закiнчується 31 березня 2018 року в такому складi:
-

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) - Форма №1;

-

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) - Форма №2;

-

Звiт про рух грошових коштiв - Форма №3;

-

Звiт про власний капiтал - Форма №4;

Текстовий формат "Пояснювальна записка (Примiтки ) до фiнансової звiтностi за перший
квартал 2018 р".
Подання фiнансової звiтностi здiйснюється з урахуванням вимог МСБО 1 "Подання фiнансової
звiтностi" i НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" в частинi, що поширюється на
пiдприємства, що складають фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.

Дана фiнансова звiтнiсть є фiнансовою звiтнiстю загального призначення.
Рiшення про оприлюднення фiнансової звiтностi прийнято 25 квiтня 2018 року керiвництвом
Товариства
Валюта звiтностi та одиниця вимiру
Валютою фiнансової звiтностi є українська гривня
Усi форми фiнансової звiтностi заповненнi у тисячах гривень ( тис. грн.).
Показники роздiлу IY Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) ф №2 наведенi
в гривнях с копiйками.
Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi
При облiку господарських операцiй, здiйснених в iноземнiй валютi, застосовувався курс
вiдповiдної валюти, встановлений Нацiональним банком України на дату здiйснення операцiї
або на дату отримання авансу.
Грошовi кошти на валютних рахунках в банках, кредиторська та дебiторська заборгованостi в
iноземнiй валютi вiдображенi в бухгалтерськiй звiтностi в сумах, вирахуваних на пiдставi
офiцiйного курсу, установленого Нацiональним банком України по видам валют, станом на 31
грудня 2017 року.
Курсовi рiзницi, що виникли на протязi року за операцiями з активами та зобов'язаннями,
вартiсть яких виражена в iноземнiй валютi, а також при перерахунку їх станом на звiтну дату,
вiдображенi в складi iнших операцiйних доходiв та витрат.
Сезоннi операцiї
Дiяльнiсть Товариства протягом звiтного року не пiдпадає пiд iстотний вплив сезонних або
циклiчних факторiв
3.

Суттєвi положення Облiкової полiтики

(a) Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi та грошовi кошти на банкiвських
рахунках.
(b) Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї. Пiд час трансформацiї фiнансової звiтностi спецiальною комiсiєю визначено
прийнятну вартiсть об'єктiв основних засобiв (згiдно з положеннями МСФЗ 1).
У вiдповiдностi до облiкової полiтики в майбутньому збiльшення вартостi об'єкту основного
засобу внаслiдок переоцiнки вiдображається в додатковому капiталi.
Оцiнку лiквiдацiйної вартостi об'єктiв, якi є повнiстю зношеними за чинними нормами

амортизацiї, але використовуються i вiдповiдають критерiям визнання активу, за облiковою
полiтикою здiйснюється спецiальною комiсiєю Товариства раз на рiк, i вiдображається у складi
додаткового капiталу.
Пiд час реалiзацiї об'єкта основного засобу сума дооцiнки цього об'єкту списується з
додаткового капiталу i включається до нерозподiленого прибутку (збитку).
Якщо складовi об'єкту основних засобiв мають рiзний строк корисного використання, то вони
можуть облiковуватись окремо.
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку
корисного використання кожного об'єкту основних засобiв:
Строк корисного використання
Будинки та споруди 20-50 рокiв
Полiпшення орендованого об'єкту 11 рокiв
Машини та обладнання 3-10 рокiв
Транспортнi засоби 8-15 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар 2- 5 рокiв
Iншi основнi засоби 5 рокiв
Основнi засоби, якi ще не були введенi в експлуатацiю, включають фактичнi витрати, що були
понесеннi на їх придбання (створення).
Основнi засоби, якi на дату звiтностi не введенi в експлуатацiю, не амортизуються
(c) фiнансовi iнвестицiї
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюють та вiдображають у
бухгалтерському облiку та звiтностi за їх справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на
операцiю. Iншi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi за їх справедливою вартiстю.
(d) Запаси
Запаси визнаються на дату звiту за найменшою з двох величин: собiвартiстю чи чистою
вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується як цiна реалiзацiї, зменшена на
витрати на збут. Аналiз спiввiдношення вказаних величин показав, що собiвартiсть (iсторична
вартiсть) запасiв у товариствi є нижчою, нiж чиста вартiсть реалiзацiї.
Встановлений облiковою полiтикою метод оцiнки вибуття запасiв - метод ФIФО.
(e) Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за первiсною
вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв. Величину резерву
сумнiвних боргiв визначається методом застосування абсолютної суми заборгованостi. Сумнiвна
дебiторська заборгованiсть вiдображається в складi витрат перiоду.
(f) Кредити та позики

Кредити та позики визнаються за первiсною вартiстю, яка не включає будь-якi витрати, пов'язанi
з їх отриманням.
(g) Кредиторська заборгованiсть
Довгострокова кредиторська заборгованiсть, яка включає вiдсоткову складову, оцiнюється на
дату балансу за теперiшньою (дисконтованою) вартiстю.
Довгостроковi забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної
оплати компенсацiї невикористаних вiдпусток.
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується).
(h) Доходи
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї та надання послуг визнаються в звiтному перiодi коли реально
було вiдвантажено (реалiзовано) готову продукцiю або замовник отримав послугу у повному
обсязi.
(i) Витрати
Витрати вiдображаються за методом нарахування.
(g) Податок на прибуток
До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок
на прибуток. Вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) вiдображається у фiнансовiй
звiтностi у складi Звiту про сукупний дохiд (збиток), окрiм випадкiв, коли вiдстрочений
податковий актив (зобов'язання) вiдображається у складi капiталу.
Поточний податок на прибуток - це сума, яка розраховується як вiдсоток вiд прибутку
поточного перiоду, що пiдлягає оподаткуванню (згiдно з податковою звiтнiстю з податку на
прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, та ставка податку на
прибуток встановлюється Законодавством України.
Вiдстрочений податок на прибуток визнається для всiх тимчасових рiзниць, якщо iснує
впевненiсть, що цi тимчасовi рiзницi будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку,
що пiдлягає оподаткуванню.
Вiдстрочений податок на прибуток вiдображає чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць
мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей
оподаткування.
(к) Резерви
Згiдно МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" резерв визнається в
бухгалтерському облiку, якщо Товариство має поточне зобов'язання, що виникло в результатi
минулих подiй, погашення цього зобов'язання є вiрогiдним та може бути отримана надiйна
оцiнка суми такого зобов'язання.
До складу Резервiв, що облiковуються Товариством згiдно облiкової полiтики включаються:

"

зобов'язання по оплатi вiдпусток працiвникам Товариства;

"

резерв сумнiвних боргiв по заборгованостi за товари, роботи (послуги).

(l) Iнвентаризацiя:
Термiни проведення iнвентаризацiї майна та зобов'язань встановлюються наказом у
вiдповiдностi Закону України Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi та
Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, затвердженого Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 02.09.2014року № 879 i становлять, для:
сировини, основних та допомiжних матерiалiв, купiвельних напiвфабрикатiв та
комплектуючих виробiв, палива, тари, запасних частин, незавершеного виробництва, готової
продукцiї, дебiторської та кредиторської заборгованостей - згiдно наказiв, але не рiдше одного
разу на рiк;
-

основних засобiв, МШП, спецодягу - згiдно наказiв, але не рiдше одного разу на рiк;

грошових коштiв, цiнних паперiв, бланкiв суворої звiтностi, дорогоцiнних металiв та
дорогоцiнного камiння - згiдно наказiв, але не рiдше одного разу на рiк .
(k) Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй з 01 сiчня 2018 року.
Новi Стандарти та змiни до МСБО та МСФЗ, що набули чинностi пiсля 01.01. 2018 р.
Документ

Дата прийняття

Стислий опис суті змін

Внесені зміни в МСФЗ
МСФЗ 2 / IFRS 2
Classification and
Measurement of Share-based
Payment Transactions

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

«Платіж на основі акцій».
МСФЗ 10 / IFRS 10 та Дата
Продаж чи розподіл активів між інвестором
МСБО 28 / IAS 28
та
його асоційованими підприємствами чи
застосування
Sales or Contributions of
підприємствами спільної діяльності
Assets between an Investor не визначена
Впливу на суми відображені в фінансовому
and its Associate or Joint
звіті
не має
Venture
«Інвестиції в асоційовані
підприємства»
Нові стандарти МСФЗ
МСФЗ 15 / IFRS 15 Revenue 01.01.2018 р.
from
Contracts
with
Customers
«Виручка по договорах з

Впливу на суми відображені в фінансовому
звіті не має.

покупцями»
МСФЗ 9 / IFRS 9 Financial 01.01.2018 р.
Instruments
«Фінансові інструменти»
ФЗ 16 / IFRS 16 Leases
01.01.2019 р.
«Оренда»

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

Iнформацiя, розкрита в Фiнансовому звiтi Товариства за перший квартал 2018 року, ?рунтується
на стандартах, якi були прийнятi та набрали чиннiсть станом на 31 грудня 2017 р.
Стандарти, якi вступлять в силу з 01 сiчня 2018 року розглядаються керiвництвом та
застосовуватимуться iз дня набрання чинностi, оскiльки змiни до МСБО та МСФЗ, що набудуть
чинностi пiсля 01.01.2018 року не мають суттєвого впливу на суми вiдображенi в даному
фiнансовому звiтi.
4.

Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення

Товариство робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми, визнанi у фiнансовий
звiтностi. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому досвiдi
керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi
вважаються об?рунтованими за iснуючих обставин. Крiм вказаних оцiнок, керiвництво
Товариства також використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi принципiв
облiкової полiтики.
Професiйнi судження, якi здiйснюють найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової
вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
"
Припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Товариство
буде продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство. Це припущення ?рунтується
на поточних намiрах, фiнансовому станi Компанiї та комплексу заходiв, якi приймаються
керiвництвом для подальшого стабiльного функцiонування Товариства.
"

Iнфляцiйний вплив.

Аналiзуючи сукупнiсть якiсних та кiлькiсних характеристик стану економiчного середовища в
Українi, керiвництво Товариства дiйшло висновку, що пiдстави для коригування фiнансової
звiтностi за перший квартал 2018 року згiдно з МСБО 29 вiдсутнi.
"
Знецiнення основних засобiв. На кожну звiтну дату Компанiя визначає наявнiсть
об'єктивних ознак знецiнення основних засобiв. Якщо такi об'єктивнi ознаки iснують, Компанiя
оцiнює вiдновлювану вартiсть активу. Вартiсть вiдшкодування активу - це справедлива вартiсть
активу або одиницi, що генерує грошовi кошти, за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть
використання активу, залежно вiд того, яка з них бiльша. Вартiсть вiдшкодування визначається
для окремого активу, за винятком випадкiв, коли вiд активу не надходять грошовi потоки, що є
значною мiрою незалежними вiд грошових потокiв, що надходять вiд iнших активiв або груп
активiв. Для цього необхiдно розраховувати корисну вартiсть одиниць, що генерують грошовi
кошти, на якi вiднесений об'єкт основних засобiв. Для розрахунку корисної вартостi Компанiя
повинна здiйснити оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд одиницi, що генерує
грошовi кошти, а також обрати вiдповiдну ставку дисконту, необхiдну, щоб обчислити

приведену вартiсть цих грошових потокiв.
"
Обрання методу амортизацiї та попередня оцiнка строку корисної експлуатацiї активiв
здiйснюється на пiдставi професiйного судження. Залишковi термiни корисного використання
оцiнюються керiвництвом для кожної одиницi, з урахуванням стану кожної одиницi та з
урахуванням iнвестицiйної програми Товариства.
"
Дебiторська заборгованiсть. Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської
заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншiй дебiторський заборгованостi на пiдставi аналiзу
по окремим клiєнтам. При проведеннi такого аналiзу до уваги приймаються наступнi фактори:
аналiз дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншiй дебiторськiй заборгованостi
по термiнах, їх спiвставлення по термiнах кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв
та погашення ними заборгованостi в минулому. Якби фактичнi вiдшкодовуваннi суми були
меншими, чим по оцiнкам керiвництва, Товариству довелось би врахувати додатковi витрати на
знецiнення.
5.

Примiтки до Звiту про фiнансовий стан (Форма №1 Баланс)

Iнформацiя про наявнiсть майна та зобов'язань Товариства вiдображена в бухгалтерському
балансi за станом на 31.03.2018 р.
Розшифровки руху майна та зобов'язань наведенi у вiдповiдних поясненнях в Примiтках.
Звiт про власний капiтал (скорочено "ЗВК") пояснює рядки балансу №№ 1400, 1405, 1410,
1415;1420.
Звiт про рух грошових коштiв (скорочено "ЗРГК") пояснює рядки балансу №1165
Порiвняльна iнформацiя
Основнi засоби та капiтальнi iнвестицiї
Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання (iсторичною собiвартiстю) за
вирахуванням накопиченого зносу. Пiд час трансформацiї фiнансової звiтностi при переходi на
МСФЗ спецiальною комiсiєю було визначено прийнятну вартiсть об'єктiв основних засобiв
(згiдно МСФЗ 1).
На основi результатiв аналiзу ринкових цiн керiвництво дiйшло висновку, що у першому
кварталi 2018 року справедлива вартiсть основних засобiв не зазнала суттєвих змiн.
Усi основнi засоби пiдлягають амортизацiї (крiм незавершених капiтальних iнвестицiй). За
кожним об'єктом необоротних активiв визначається вартiсть, яка амортизується. Амортизацiю
основних засобiв Товариство нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким
первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi протягом строку
корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не
застосовувався.
Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi Облiковою
полiтикою Товариства. Обрання методу амортизацiї та попередня оцiнка строку корисної
експлуатацiї активiв здiйснюється на пiдставi професiйного судження. Залишковi термiни
корисного використання оцiнюються керiвництвом для кожної одиницi, з урахуванням стану

кожної одиницi та з урахуванням iнвестицiйних планiв Товариства.
На дату звiтного перiоду зобов'язань щодо придбання основних засобiв у Товариства немає.
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Разом

Інші
НА-кап.
інвестиції

Інгі основні
засоби

4

Багаторічні
насадження

3

Пояснення 5.2 (тис грн)

Інструменти,
прилади,
інвентар

2

1

Транспортні
засоби

Машини та
обладнання

Групи основних
засобів

Будинки
споруди

та

Основні засоби (Ф1 ряд 1010,1011,1012)

8

9

Первісна
вартість:
Первісна вартість на
01 січня 2018р.

79 423

12 999

3 372

284

44

641

990

97 753

Придбання за 2018 р.

0

0

0

0

0

8

0

8

Дооцінка,уцінказа
2018р.

0

0

0

0

0

0

0

0

Вибуло за 2018 р.

0

163

11

0

0

0

0

174

Первісна вартість на
31 березня 2018р.

79 423

12 999

3 372

284

44

649

990

97 761

14 553

7 436

2669

244

44

411

0

25 357

Дооціка, уцінка,інші
зміни за 2018р.

0

0

0

0

0

0

0

0

Вибуло за 2018 р.

0

0

0

0

0

0

0

0

Нараховано
амортизації за 2018р.

504

300

90

5

0

10

0

909

Знос на
2018р.

15 057

7736

2759

249

44

421

0

26267

Залишкова вартість
на 01 січня 2018р.

64870

5 563

703

40

0

230

990

72 396

Залишкова вартість
на 31березня 2018р.

64366

5263

613

35

0

228

990

71494

Накопичена
амортизація:
Знос на
2018р.

01

січня

31березня

Залишкова
вартість

Iншi розкриття про основнi засоби:
"

- основнi засоби, одержанi за фiнансовою орендою: немає;

"

- вартiсть основних засобiв, переданих в оперативну оренду: 283 тис.грн;

"
вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством
обмеження права власностi - немає ;
"

вартiсть (балансова) оформлених у заставу основних засобiв - 72768 тис.грн;

"
залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо) - немає;
"

залишкова (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв- немає;

"

вартiсть основних засобiв повнiстю з амортизованих - 5 129тис.грн;

"

основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв - немає;

"

вартiсть основних засобiв, призначених для продажу - немає;

"

залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй - немає;

"

вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування

"

вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду - немає;

- немає;

"

знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi - немає;

"

вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю - немає.

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

нематеріальних

Права
користування
майном

1

Пояснення 5.3
Інші нематеріальні
активи

2

Разом

4

5

На 01.01.2018
Первісна вартість

5756

525

6281

Накопичена амортизація

283

283

Надійшло

70

70

Вибуло

0

0

Нараховано амортизації за 1
квартал 2018р

33

33

Інші
зміни
(амортизація)

0

0

Дооцінка

Первісна
/амортизація

за

рік

вартість

(тис грн)

Первісна
31.03.18 р
Накопичена
на 31.03.18 р

вартість

на

5756

амортизація

595

6351

316

316

Права користування майном.
Товариство здiйснює свою господарську дiяльнiсть на земельнiй дiлянцi на пiдставi юридичних
прав, закрiплених Державним Актом на право постiйного користування землею. Оскiльки
Товариство контролює актив та отримує економiчнi вигоди цей актив визнаний у попереднiх
роках в складi нематерiальних активiв як права користування .
Термiн використання не визначений. Амортизацiя не нараховується.
На основi результатiв аналiзу ринкових цiн керiвництво дiйшло висновку, що з дати останньої
переоцiнки справедлива вартiсть права користування земельною дiлянкою не зазнала суттєвих
змiн.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на початок та кiнець звiтного перiоду залишилися незмiнними
та складають суму 990 тис грн.
В звiтному перiодi сума капiтальних iнвестицiй склала - 78 тис.грн. у тому числi:
В фiнансовiй звiтностi вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй вiдображено в складi
основних засобiв .
Iншi фiнансовi iнвестицiї (Ф1 ряд 1035)
В складi iнших фiнансових iнвестицiй облiковуються довгостроковi iнвестицiї (вкладення) у
цiннi папери iнших пiдприємств, а саме акцiї (iменнi, простi, бездокументарнi).
На протязi 2017- 1 кв.2018 р. змiн вартостi довгострокових фiнансових iнвестицiй не було.
Переоцiнка фiнансових iнвестицiй у 2017- 2018рр не здiйснювалась.
В фiнансовiй звiтностi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi за собiвартiстю.
Грошові кошти на їх еквіваленти (Ф1 ряд1165)
Грошові кошти

Пояснення 5.4 (тис грн)

31.12.2017

31.03.2018

2425,0

4052,0

Класифікація запасів (Ф1 ряд 1100)

Пояснення 5.5 (тис грн)

на 31.12.2017

на 31.03.2018

Запаси

4812

4549

Iншi розкриття про запаси
Балансова вартiсть запасiв:
"

вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї - немає;

"

переданих у переробку - немає;

"

оформлених в заставу - немає.

Наявнi активи на вiдповiдальному зберiганнi: давальницька сировина, що облiковується за
балансом.
У 2017-2018ррi уцiнка (дооцiнка) запасiв не проводилась.
Товарна дебiторська заборгованiсть (Ф1 ряд 1125)
Дебiторська заборгованiсть на початок звiтного перiоду складала- 9591 тис. грн , на кiнець
року - 9493 тис грн.
Заборгованiсть з пов'язаними сторонами - немає;
Безнадiйна заборгованiсть у 2017-2018 р. не списувалась;
Резерв сумнiвних боргiв у 2017-2018 р. не нараховувався.
Iнша дебiторська заборгованiсть (Ф1 ряд 1155)
Iнша дебiторська заборгованiсть на початок звiтного перiоду складала - 7288 тис. грн , на
кiнець - 5484 тис грн.
Безнадiйна заборгованiсть не списувалась.
Резерв сумнiвних боргiв у звiтному 2017-2018р р. не нараховувався.
Довгостроковi кредити банкiв та iншi довгостроковi зобов'язання (Ф1 ряд 1510)
Товариством укладено з банкiвською установою, яка є непов'язаною особою, договiр про
вiдновлювану кредитну лiнiю в нацiональнiй валютi (гривнi) - в вереснi 2012 року.
Суми зобов'язань за даним договором складають:
"

на початок звiтного перiоду:

"

32032 тис грн - сума кредиту;

"

560 тис грн. - вiдсотки за користування ;

"

на кiнець звiтного перiоду:

25372 тис грн - сума кредиту;
Модель облiку фiнансових зобов'язань - неамортизована вартiсть.
Керiвництво Товариства планує в рамках судового розгляду розстрочити виконання грошового
зобов'язання на два роки.
Забезпечення (Ф1 ряд 1520)
Класифiкацiя забезпечень станом на
"

31.12.2017

Забезпечення на оплату вiдпусток

31.03.2018

2998

1756

Сума, визнана Товариством як забезпечення на оплату вiдпусток розрахована, як найкраща
оцiнка видаткiв, необхiдних для погашення iснуючого зобов'язання на кiнець звiтного перiоду.
Сума забезпечення окрiм зобов'язань на оплату вiдпусток безпосередньо працiвникам також
включає вiдшкодування видаткiв за рахунок забезпечення.
Вiдстроченi податки (Ф1 ряд 1045, 1500)
Вiдстрочений податок на прибуток визнається для всiх тимчасових рiзниць, якщо iснує
впевненiсть, що цi тимчасовi рiзницi будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку,
що пiдлягає оподаткуванню. Вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань Товариством у
2017-2018р р. не визнано.
Поточні зобов’язання (Ф1 ряд 1600-1695)

Пояснення 5.6 (тис грн)

Склад поточних зобов”язань

Рядка
Балансу
Ф1/

31.12.2017 31.03.2018

короткострокові кредити банків

1600

0

0

за товари, роботи,послуги

1615

1296

1744

розрахунки з бюджетом

1620

927

865

розрахунки зі страхування

1625

776

856

Розрахунки з оплати праці

1893

2839

3463

інші 1690

8322

12555

14160

19483

аванси
отримані
зобов’язання
Разом

та

1695

Заборгованiсть за розрахунками з пов'язаними сторонами - ТОВ "Полiмер-технiка" - 7500,0
тис грн.

6.

Примiтки до Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) (Форма №2).

Додаткова iнформацiя про характер доходiв та витрат
Представлено в форматi, обраному на пiдставi судження керiвництва.
Статті доходів та витрат

(Ф2 ряд 2000,2050)

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

Пояснення 6.1

2017 рік

1 квартал 2018р

134114

35482

Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, (113934)
послуг)

Інший операційний дохід (Ф2 ряд 2120)

Разом

2017 рік

1 квартал 2018р

27223

3399

Пояснення 6.3 (тис грн.)

2017 рік

1 квартал 2018р

7600

2204

Адміністративні витрати (Ф2 ряд 2130)

Разом

Пояснення 6.4 (тис грн.)

2017 рік

1 квартал 2018р

19346

5290

Витрати на збут (Ф2 ряд 2150)

Разом

(28858)

Пояснення 6.2 (тис грн.)

Інші операційні витрати(Ф2 ряд 2180)

Разом

(тис грн.)

Пояснення 6.5 (тис грн.)

2017 рік

1 квартал 2018р

3745

755

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

Пояснення 6.6 (тис грн.)

2017 рік

1 квартал 2018р

Доходи: відсотки отримані

133

14

Витрати: відсотки за кредитом

(7933)

(1402)

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) за 2017 рік
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:
поточний податок на прибуток
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

2274,5

2274,5
2274,5

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

1477

2018

-

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100

-

Всього

2018
4095

Вилучений капітал

Скоригований
залишок на початок
року

5

Неоплачений
капітал

4

Нерозподілений
прибуток
(непокритий)
збиток

3

Резервний капітал

2

Додатковий капітал

Зареєстрований
(пайовий) капітал

1

дооцінках

Код
рядк
а

Капітал у

Стаття

звітний рік

Пояснення 7.1 (тис грн.)

6

7

8

9

10

11

577

1741

127117

130912

-

-

386

386

2018

Разом змін
в капіталі

4295

Залишок на кінець
31.03.2018

4300

2018

1477

577

1741

386

386

134108

137904

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ " Мукачiвський завод "Точприлад" прийнято рiшення
дивiденди за пiдсумками роботи у 2016 роцi не виплачувати та не нараховувати. Чистий
прибуток, в розмiрi 100% спрямувати та використати на поповнення обiгових коштiв
товариства. (Протокол загальних зборiв №18 вiд 24 квiтня 2017 року).
Статутний капiтал Товариства
Статутний капiтал Товариства визначено пiд час корпоратизацiї державного майна, яке
знаходилось на державному пiдприємствi - станом на 01.10.1998 року за дiючою на час оцiнки
Методикою оцiнки вартостi майна пiд час приватизацiї (затвердженою постановою КМУ № 961
вiд 16.08.1996р). Статутний капiтал Публiчного акцiонерного товариства "Мукачiвський завод
"ТОЧПРИЛАД"" сформований у вiдповiдностi до Установчих документiв та законодавчих актiв
України. Станом на 31.12.2017 року розмiр статутного капiталу складає - 1 477 458 (один
мiльйон чотириста сiмдесят сiм тисяч чотириста п'ятдесят вiсiм) гривень 00 копiйок, який
подiлено на 5 909 832 (п'ять мiльйонiв дев'ятьсот дев'ять тисяч вiсiмсот тридцять двi) акцiї
однакової номiнальної вартостi - 0,25 гривнi.
Статутний капiтал сформований та внесений в повному обсязi.
Форма iснування акцiй - бездокументарна.
Привiлейованих акцiй Товариство не має.
Вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнi.
Потенцiйних простих акцiй немає.
Акцiонери, якi володiють бiльше, нiж 10 % акцiй Товариства, станом на 31.12.2017 року:
-

ПАТ "Дiловi партнери" (Україна) -55,48 % загальної кiлькостi акцiй

Товариства;

-

LEDEMOR INDUSTRIES LIMITED (Kiпр) - 34,43 % загальної кiлькостi акцiй Товариства.

Резервний капiтал
Товариством створено резервний капiтал в розмiрi 1741 тис грн. Розмiр резервного капiталу в
звiтному перiодi не змiнювався. Зовнiшнi вимоги (норми Законодавства, Статуту) щодо
створення резервного капiталу виконанi.
Цiлi, полiтки та процеси Товариства стосовно управлiння капiталом
Керiвництво Товариства усвiдомлює вiдповiдальнiсть, покладену на нього акцiонерами щодо
управлiння Товариством. Мета управлiння капiталом Товариства полягає у максимiзацiї

прибутку, забезпечення фiнансового розвитку Товариства.
Основнi полiтики управлiння капiталом полягають у:
оптимiзацiї розподiлу сформованого капiталу за видами дiяльностi та напрямками
використання;
забезпечення максимальної прибутковостi
передбаченому рiвнi фiнансового ризику;
-

капiталу,

що

використовується

оптимiзацiї обороту капiталу та iншому.

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

- 0,35

DR – коефіцієнт фінансового левериджу (Debt Ratio)
CL короткострокові зобов’язання (Current Liabilities)
LTL довгострокові зобов’язання (Long Term Liabilities)
LC позиковий капітал (Loan Capital)
EC власний капітал (Equity Capital)

Коефіцієнт відношення чистого боргу до власного капіталу - 0,34

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

8.

Чистi активи

- 4,92%

при

Найменування показника
Чисті активи

Код

31.12. 2017 р.

31.03 .2018 р.

1495

137517

137904

Чистi активи вiдповiдають вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих
активiв перевищує зареєстрований (пайовий) капiтал .
9.
Розрахунки з пов'язаними сторонами. Розмiри винагород, виплачених Товариством
управлiнському персоналу
В звiтному перiодi Товариство не здiйснювало операцiї з пов'язаними сторонами, крiм оплати
працi управлiнському персоналу.
Ключовий управлiнський персонал (голова правлiння, голова та члени правлiння Товариства,
голова та члени Наглядової ради та ревiзiйної комiсiї) отримує короткостроковi винагороди, що
включають в себе виплати, пов'язанi з виконанням своїх службових обов'язкiв.
Винагороди управлінському персоналу Товариства

Пояснення 9.1 (тис грн.)

У 2017 році

Оплата праці
Оплата по середньому заробітку (відрядження)
Оплата відпустки по календарних днях
Доходи в натуральній формі
Інші нарахування й компенсації
Виплати по закінченню трудової діяльності
Разом
Страхові внески з доходів управлінського персоналу
Витрати по виплатам
адмiнiстративних витрат.
10.

основному

управлiнському

2166,6
88,7
128,1

80,0
2463,4
541,9
персоналу

вiдображенi

в

складi

Операцiйнi сегменти

На основi аналiзу джерел i характеру ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства та прибутку,
що вiдповiдає їм, органiзацiйної й управлiнської структури, системи внутрiшньої звiтностi для
формування даних по сегментах первиною визнана iнформацiя з операцiйних сегментiв - видам
дiяльностi, вторинною - iнформацiя з географiчних сегментiв.
Показники за господарським сегментом за 2017 рiк

Найменування показника

Доходи звітних
сегментів без ПДВ

Витрати звітних
сегментів

Валовий прибуток

РАЗОМ

(збиток)

Операційна діяльність звітних
сегментів:
Від
реалізації
(товарів,робіт, послуг)

продукції

134114

113934

20180

Seltex

9292

6623

2669

Cobcon

6122

6180

-58

Lear Corporation Hungari

26233

16397

9836

Lear Corporation Poland

62633

46092

16541

Epcos Elektronics Hungari

29834

20498

9336

Інші

0

18144

(18144)

Інша операційна діяльність

27223

7600

у тому числі по договорах з доходом
від реалізації більше 10%:

Адміністративні витрати

19346

Витрати на збут

3745

Разом від операційної діяльності
Фінансова діяльність
Інші доходи

133

Інші витрати
Витрати від участі в капіталі
Результат від діяльності сегмента

Розшифровка доходiв та витрат, наведена вище, вiдображає данi по операцiйним сегментам
Товариства. Комерцiйнi, адмiнiстративнi а також iншi доходи та витрати не розподiляються.
Показники за географічно-збутовим сегментом за 2017 рік
Найменування показника
Дохід

реалізації

продукції

Aвстрія
15414

Угорщина
56067

(товарів,робіт, послуг)
Балансова вартість активів звітних
сегментів

11.

Умовнi зобов'язання та умовнi активи Товариства

Умовних зобов'язань та умовних активiв у Товариства - немає.

Польща
62633

Франція
0

12.

Основнi показники оцiнки фiнансово-господарської дiяльностi

Фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства характеризується основними показниками,
наведеними в таблицi.
Економічна сутність
показника
1
2
3
Показники ліквідності
Показує величину
власного капіталу, що
Розмір оборотного капіталу
10
є 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
Відображає частку
оборотних коштів, що
припадає на запаси,
Маневреність оборотного капіталу
50
незавершене
виробництво і готову
продукцію
Назва показника

КОД

Фінансова стабільність /коефіцієнт
фінансування/

60

Фінансова незалежність

70

Маневреність власного капіталу

80

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

4

на початок
року
5

30518

2,37

1,37

1,01

0,17

1,61

0,62

0,16

Коефіцієнт покриття інвестицій

90

Коефіцієнт структури довгострокових
вкладень

100

Фінансова залежність

101

Коефіцієнт довгострокового залучення
позикових коштів

102

Коефіцієнт структури залученого капіталу

103

Показує частку
активів, що втілюють у
собі власний капітал і
довгострокові
зобов'язання

0,89

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

0,37

0,38

0,37

0,72

1.Рентабельність інвестицій
Прибуток на сумарний капітал

104

Прибуток на власний капітал

105

2. Рентабельність продажу

Оборотність активів

106

107

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

0,05

0,09

27,24

кругообігу, який вони
здійснюють

Оборотність дебіторської заборгованості

108

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

3,28

11,83

13. Подiї пiсля звiтної дати
На дату пiдписання /затвердження фiнансової звiтностi до випуску за 1 квартал 2018
рокурiк, керiвництву Товариства не вiдомi будь якi подiї, якi б вимагали повернення на звiтну
дату та вiдображення їх наслiдкiв у фiнансовiй звiтностi, оскiльки вони мають вплив на
фiнансовий результат звiтного першого кварталу 2018 року.

14. Дата затвердження фiнансової звiтностi Дiйсна фiнансова звiтнiсть пiдписана 24.04.2018 року вiд iменi керiвництва такими посадовими
особами:

Голова правлiння ___________________________ А.П. Ремiнець

Головний бухгалтер __________________________ О.М. Галас

