Титульний аркуш
29.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 238/64
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Ремiнець Андрiй Петрович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод
"Точприлад"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14307452
4. Місцезнаходження: 89600, Україна, Закарпатська обл., Мукачево, Берегiвська, 110
5. Міжміський код, телефон та факс: 0313131119, 0313131896
6. Адреса електронної пошти: olga.halas@tochprilad.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2019, прийнято
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
У зв"язку з вiдсутнiстю не вiдображена наступна iнформацiя:
п. 5. Рейтингове агенство у товариства вiдсутнє.
п. 6. Фiлiали та вiдокремленi структурнi пiдроздiли у емiтента вiдсутнi.
п. 10.3. "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй
(розмiру
часток, паїв)" наводиться щодо засновника ПрАТ "Мукачiвський завод "Точприлад". В реєстрi
власникiв iменних цiнних паперiв станом на 24.04.2019р.. облiковувались власники - фiзичнi
особи у кiлькостi - 546 особи, якi в сукупностi володiють 576 052 шт. простих iменних акцiй,
що складає 9,747 %статутного капiталу Товариства, та власники - юридичнi особи у кiлькостi
4 осiб, якi в сукупностi володiють 5 314 9745 шт. простих iменних акцiй, що складає 89,934 %
статутного капiталу ПрАТ "Мукачiвський завод "Точприлад". Депозитарнi установи, якi не
надали данi: 4 осiб, якi в сукупностi
володiють 18 805 шт. простих iменних акцiй, що складає 0,31 % статутного капiталу
Товариства.
п. 13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких

стає бiльшим меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у амiтента вiдсутня.
Змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких став бiльшим меншим
або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, вiдбувся в порядку ст. 65 Закону України "Про
акцiонернi товариства".
п. 14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть
прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною порговому значенню пакета акцiй у емiтента
вiдсутня. Змiна осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими
стає бiльшою, меншою або рiвною порговому значенню пакета акцiй, вiдбулась в порядку ст.
65 Закону України "Про акцiонернi товариства".
п. 15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або
рiвною пороговому значенню пакета акцiй у емiтента вiдсутня.
За звiтний перiод емiтент не здiйснював випуск облiгацiй
За звiтний перiод емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв випущених емiтентом.
За звiтний перiод емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв емiтента.
За звiтний перiод емiтент не здiйснював забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
За звiтний перiод емiтент не здiйснював придбання власних акцiй емiтента.
п. 18. 9. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва) " у зв'язку з тим, що ПрАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" не є
емiтентом цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
п. 19. У емiтента вiдсутня та або немає iнформацiї щодо наявностi у власностi працiвникiв
емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента.
п. 20. У емiтента немає працiвникiв, котрi володiють акцiями у розмiрi понад 0,1 вiдсотку
розмiру статутного капiталу.
п. 21 У емiтента вiдсутнi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв, в тому i вiдсутня необхiднiсть
отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних
паперiв.
п. 22. У емiтента немає голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено.
п. 26. Протягом 2019р. вчинення значних правочинiв не вiдбувалось.
п. 27. Протягом 2019р. вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не
вiдбувалось.
п. 31. У емiтента вiдсутня фiнансова звiтнiсть поручителя.
п. 33. У емiтента вiдсутнi акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами
(учасниками) такого емiтента.
п. 34. У емiтента вiдсутнi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть
осiб, якi здiснюють контроль над емiтентом.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод "Точприлад"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Мукачiвський завод "Точприлад"
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)
779
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
26.51 - Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, досiлiдження та
навiгацiї
27.11 - Електродвигуни, генеоратори i трансформатори
26.40 - Виробництво електронної апаратури побутового прзначення для приймання,
запису та вiдтворення звуку i зображення
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк", МФО 322313
2) IBAN
26007000015255
3) поточний рахунок
26007000015255
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк", МФО 322313
5) IBAN
26007000015255
6) поточний рахунок
26007000015255
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Використання прекурсорiв
Опис

Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що
строку дії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
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.

Виготовлення, реалiзацiя i
ремонт вiйськової технiки
Опис
Посередницька дiяльнiсть
митного брокера
Опис

АВ 372271

16.01.2008

Мiнiстерство промислової
полiтики
Лiцензiя видана на виготовлення, реалiзацiю та ремонт вiйськової
технiки, так як є потреба та потужнiй потенцiал.
АЕ521236 04.08.2014
Державна митна служба
України
Посередницька дiяльнiсть митного брокера.

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
АТ "Суднобудiвний завод "Залiв"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
14307251
4) Місцезнаходження
АР Крим, м. Керч, вул.Танкiстiв, 4.
5) Опис
ПрАТ "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) Ідентифікаційний код юридичної особи
00480862
4) Місцезнаходження
031032 м. Київ вул. Саксаганського, 139
5) Опис
ПрАТ "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) Ідентифікаційний код юридичної особи
00210890
4) Місцезнаходження
94013 Луганська обл., м. Стаханов, пр. Ленiна,67
5) Опис
ПрАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" володiє 2,32%, що дорiвню 5510000шт. акцiй
ПАТ "Стахановський вагонобудiвний завод".
13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
Контактні дані (телефон та адреса
призначеної на посаду корпоративного
електронної пошти
секретаря
корпоративного секретаря)

1
01.10.2014
Опис

2
Логойда Iрина Петрiвна
д/н

3
0313131119, Info01@tochprilad.con

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
907/955/16

Найменування
суду
Господарський суд
Закарпатської
областi

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

ПАТ "Банк
"Фiнанси та Кредит"

ПАТ "Мукачiвський
завод "Точприлад"

Нацiональний Банк
України, Фонд
гарантування вкадiв
фiзичних осiб

Стягнення заборгованостi за
кредитним Договором №
1435-12 вiд 11.09.2012 р на
суму:
- 18 503 352,58 грн. з них 16
281 566,21 грн. основного
зобов'язання, 345 198,37 грн.
прострочена заборгованiсть по
процентах, 1 876 588,00 грн.
пенi

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

Опис:
Щодо стану розгляду справи: Рiшенням Господарського суду Закарпатської областi вiд 13.08.2018 р. позов задоволено частково: вирiшено стягнути на користь ПАТ
"Банк "Фiнанси та Кредит" 7 456 890,16 грн., з них 5 580 302,16 грн. основного зобов'язання за кредитом та суму 1 876 588,00 грн. пенi. Розстрочено виконання
рiшення на 3 мiсяця рiвними частинами по 2 485 630,05 грн. щомiсяця.
Постановою Захiдного апеляцiйного господарського суду вiд 21.01.2019 р. рiшення Господарського суду Закарпатської областi вiд 13.08.2018 р. залишено без змiн.
Позивачем 05.03.2019 р. подано касацiйну скаргу до Верховного суду. Верховний суд 05.06.2019р. залишив рiшення Господарського суду Закарпатської областi вiд
13.08.2018 р. - залишив в силi.

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
№ 390-ЗХ-1-Е,
15.11.2019

Орган, який
наклав штрафну
санкцію
Департамент
Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та
фондового ринку у
Захiдному регiонi

Опис:
Штраф сплачено в повному обсязi.
2
143/07-16-05-09/143 Державна податкова
07452, 20.11.2019
служба служба
України Головне
управлiння ДПС у
Закарпатськiй
областi

Вид стягнення

Інформація про
виконання

штраф

ПрАТ "Мукачiвський
завод "Точприлад"
виконано рiшення вiд
15.11.2019 р. №
390-ЗХ-1-Е та штраф в
розмiрi 340 грн.
сплачено.
Платiжне доручення
№178 вiд 05.12.2019 р.
на суму 340 грн.

штраф

ПрАТ "Мукачiвський
завод "Точприлад"
виконано Податкове
повiдомлення рiшення вiд 05.12.2019
р. № 0002220509 та
штраф в розмiрi
12150грн. (дванадцять
тисяч сто п"ятдест
грн.) сплачено.
Платiжне доручення
№ 3412 вiд 13.12.2019
р. на суму 12500грн.
ПрАТ "Мукачiвський
завод "Точприлад"
виконано Податкове
повiдомлення рiшення вiд 05.12.2019
р. № 0003653307 та
штраф в розмiрi
62844,73грн.
(шiстдесят двi тисячi
вiсiмсот сорок чотири
грн. 73 коп.) сплачено.
Платiжне доручення
№ 3413 вiд 13.12.2019
р. на суму
62844грн.73коп.
ПрАТ "Мукачiвський
завод "Точприлад"
виконано Податкове
повiдомлення рiшення вiд 05.12.2019
р. № 0003673307 та
штраф в розмiрi
4105,86грн. (чотири
тисячi сто п"ятдесят
грн. 86коп.) сплачено.

Платiжне доручення
№ 3414 вiд 13.12.2019
р. на суму
4015грн.86коп.
Опис:
Всi штрафнi суми наклденi актом перевiрки № 143/07-16-05-09/14307452 вiд 20.11.2019р. Державною
податковаою службою України Головне управлiння ДПС у Закарпатськiй областi, сплаченi в повному
обсязi.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Загальне керiвництво здiйснює Голова правлiння, якому пiдпорядковуються всi служби i
виробничi дiльницi через директорiв, заступникiв, керiвникiв служб i спецiалiстiв. Згiдно до
штатного розпису вiддiлу "Керiвництво" iснують наступнi посади:
- заступник голови правлiння Голови правлiння - з безпеки та загальним питанням
- директор фiнансовий.
- директор з управлiння персоналом.
З 01.08.2017 введено посаду до штатного розпису "Керiвництво" - Почесний президент компанiї.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 779
Середня чисельнiсть зовнiшнiх сумiсникiв - 4.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв 87239,00 тис. грн.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Пiдприємство не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спiльну дiяльнiсть на територiї України пiдприємство не здiйснює.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будя-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї пiдприємства збоку третiх осiб протягом звiтного року
не поступали.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На пiдприємствi застосовується журнально-ордерна форма бухгалтерського облiку з
використанням програми 1С, крiм того використовуються розробленi власнi програми для
окремих дiлянок облiку. Наказ № 3/1 вiд 03.01.2017р. про облiкову полiтику пiдприємства
визначено:
- метод наразування амортизацiї - прямолiнiйний,
- метод оцiнки вартостi запасiв: за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть
реалiзацiї,
- метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - за собiвартiстю.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
На ПрАТ Мукачiвському заводi "Точприлад"
реалiзуються iнвестицiйнi проекти у
приоритетних видах економiчної дiяльностi в Закарпатськiй областi. Основним видом
дiяльностi пiдприємства є продукцiя з давальницької сировини для LEAR CORPORATION
POLAND II SP. ZO.O, ТзоВ ТДК Хунгарi Компонентс, Угорщина , Акцiонерне товаристо
спрощеного типу СЕЛТЕХ (Seltech), Lear Corporation Hungary Automotive Manufacturing Limited
Liability Company", EGSTON System Electronic spol.s r.o. Чеська Республiка, ZF AUTOMOTIVE
SYSTEMS POLAND SP.ZO.O, Польща. На основi спiвпрацi з iноземними iнвесторами завод
серiйно випускає продукцiю iз давальницької сировини: гучномовцi, якi застосовуються в
звичайних i мобiльних телефонах, в автомобiльних системах сигналiзацiї, в системах зв"язку, в
салонах автомобiлiв для вiдтворення високочастотного звуку музичних аудiо систем;
трансформатори для зарядних пристроїв телефонiв, в системах живлення автомобiлiв та
вiдеотехнiки; модулi CD пристроїв компакт дискiв; кабелi зi з"єднувачами для комунiкацiйних
систем; ремонт чорно-бiлих i кольорових ксероксiв. Вся цiя продукцiя повнiстю вiдправляється
iнвесторам. Основними споживачами продукцiї ПрАТ є такi всесвiтно вiдомi фiрми, як
"Siemens", "Nokia", "Philips Motorola", "Volkswagen", "General Motors". Так як ми працюємо з
iнвесторами, тобто вироби виготовляються з давальницької сировини, на пiдприємствi новi
технологiї впроваджуються на вимогу та пiд контролем iнвесторiв. Головним конкурентом на
ринку працi є ТОВ Flex". Так як пiдприємство працює з iнвесторами та виготовляє продукцiю з
дав.сировини, то ми не залежимо вiд сезонних робiт. Основнi ринки збуту та клiєнти - це країни
зарубiжжя (тобто тi країни, з якими заключенi iнвестицiйнi договори). Джерела сировини давльницька сировина з країн iнвесторiв.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Операцiї з придбання основних засобiв у 2018роцi:
Придбання та полiпшення основних засобiв: 942тис. грн.
Придбання нематерiальних активiв 96 тис. грн.
Операцiї з продажту та списання необоротних активiв.
Вибуло основних засобiв протягом 2018р. - 748 тис. грн., в тому числi, повнiстю зношених - 748
тис. грн.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Значнi правочини стосовно оренди у 2019р. не укладалися. Пiдприємство не займається
екологiчно небезпечним виробництвом.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Суттєвим фактором, що може вплинути на дiяльнiсть товариства - це нестабiльнiсть митного,
валютного та iншого законодавства України у тому числi, складний та дорогий процес митного
оформлення вантажiв, велика ставка щодо проведення митних процедур, що веде за собою
можливiсть невиконання договорiв Австрiйською, Угорською, Польською сторонами. Також
одним з факторiв, який впливає на дiяльнiсть товариства - це зменшення попиту на
продукцiю, яку випускає пiдприємство спiльно з iнвесторами, на мiжнародному ринку.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Товариство фiнансується за рахунок власних обiгових коштiв, яких достатньо для поточних
потреб.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На протязi 2019 року дiють договори з переробкидавальницької сировини для LEAR
CORPORATION POLAND II SP. ZO.O, "ТзОВ ТДК Хунгарi Компоненс" Угорщина, Акцiонерне
товаристо спрощеного типу СЕЛТЕХ (Seltech), Lear Corporation Hungary Automotive
Manufacturing Limited Liability Company", EGSTON System Electronic spol.s r.o. Чеська
Республiка, ZF AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SP.ZO.O, Польща.
Виконання цих договорiв планується здiйснювати до моменту їх завершення.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Оскiльки договори про переробку давальницької сировини укладенi строком на 5 рокiв, то у
наступному роцi, тобто у 2020роцi завод планує продовжити виконання умов заключених
договорiв. На пiдставi вищезазначеного у 2020 роцi пропонується зберегти основнi напрямки
дiяльностi, визначенi в 2019 роцi:
- виробництво кабельної продукцiї для автомобiльної промисловостi;
- виробництво апаратури для звуку та вiдтворення звуку та зображення;
- технiчне обслуговування та ремонт комп"ютерної технiки;
- оптова торгiвля iншим промисловим обладнанням;
- загальне будiвництво будiвель (новi роботи, робота з замiнами, реконструкцiя та вiдновлення).
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Протягом 2019 року дослiджень та розробок на пiдприємствi не вiдбувалось.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Данi фiнансового звiту ПрАТ свiдчать:
дiяльнiсть Приватного акцiонерного товариства "Мукачiвський завод "Точприлад" у
2018-2019 р.р. була не рентабельною:
- у 2019 роцi ПрАТ одержало збитки вiд основної (операцiйної) дiяльностi у розмiрi 3899
тис.грн.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
наглядова рада

Структура
Наглядова рада
Голова правлiння
Почесний президент
Фiнансовий директор
Директор з
управлiння персоналом
Заступник Голови правлiння
Директор з виробництва
Технiчний директор
з безпеки та загальним питанням
Пiдпорядковi служби
Пiдпорядковi служби
Пiдпорядковi служби
Пiдпорядковi служби
Пiдпорядковi служби
та вiддiли
та вiддiли
та вiддiли

Персональний склад
Наглядова рада:
- Браїлова Нiна Iвановна - голова
наглядової ради
Члени налядової ради:
- Лакiза Олена Євгенiївна,
- Гальчинська Юлiя Миколаївна
- Ремiнець Петро Iванович
- Примоченко Олена Володимирiвна

почесний
президент
правлiння

та вiддiли
та вiддiли
Пiдпорядковується Наглдовiй радi
Наглядова рада
правлiння

Голова
Почесний президент

Фiнансовий директор
Директор з
управлiння персоналом
Заступник Голови правлiння
з безпеки та загальним питанням
Пiдпорядковi служби
Пiдпорядковi служби
Пiдпорядковi служби
та вiддiли
та вiддiли
та вiддiли

Почесний президент Ремiнець Петро
Iванович
Правлыння:
- Ремiнець Андрiй Петрович - голова
правлiння
Члени правлiння:
- Галас Ольга Мiгалiвна
- Ремiнець Сергнiй Петрович
- Харахалiль Лендар Февзiєвич
- Комаревич Iрина Борисiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

Голова правлiння

Ремiнець Андрiй Петрович

1979

1

2

3

Освіта
5
Вища, Нацiональний
авiацiйний
унiверситет

Стаж
роботи
(років)
6
16

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ПраТ Мукачiвський завод
"Точприлад", голова
правлiння заводу.

Опис:
Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Акцiонер товариства.
Вища. Мукачiвський
ПрАТ Мукачiвський завод
Член правлiння Галас Ольга Мiгалiвна
1968
технологiчний
34
"Точприлад", заступник
головний бухгалтер
iнститут
головного бухгалтера.
Опис:
Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Акцiонер товариства.
Служба в Збройних силах
України.
З 27.11.2018 р. по теперiшнiй
Вища, Нацiональний
час працює ПрАТ
Харахалiль Лендар
Член правлiння
1968
унiверситет оборони
33
"Мукачiвський завод
Февзiйович
України
"Точприлад" - заступник
голови правлiння з безпеки та
загальних питань.

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
02.08.2017, 3

16.04.2019, 3

16.04.2019, 1

Опис:
На посаду члена правлiння обрано 16.04.2019р. вiдповiдно до Статуту товариства (згiдно рiшення Нагядової ради вiд 16.04.2019р. Протокол № 4).
Строк дiї повноважень - на строк повноважень дiючого правлiння, а саме до 19.04.2020р.
Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

4

5

Голова наглядової ради
Браїлова Нiна Iвановна
1966
Вищий Київська IНГ
22
ЗАТ "Телесистеми України"
24.04.2019, 3
Опис:
На посаду Голови Наглядової ради призначено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019р.; особлива iнформацiя вiд 24.04.2019р.
Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Акцiонер товариства.
Середня,
З 03.10.2011 року по даний
Член ревiзiйної комiсiї
Словенко Совiя Василiвна
1957
Ужгородський
43
час працюю на посадi
24.04.2019, 3
технiкум радянської
заступника директора з

торгiвлi

6

7

економiки ТОВ
"Полiмер-Технiка".

Опис:
Обрано 24.04.2019р. згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" вiд 24.04.2019р. Протокол № 20
строком на три роки.
Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
Iнформацiя про стаж роботи
протягом останнiх п'яти рокiв
(перiод, мiсце роботи,
займана посада:
02.2009р. - 10.2014р. ТОВ
"Церсанiт Iнвест" - начальник
вiддiлу персоналом;
06.2015р.- 07.2015р.
Приватне малепiдприємство
науково-виробнича фiрма
Вища, Мiжнародний
"Продекологiя" - заступник
унiверситет
директора з кадрових питань;
"Рiвненський
Член правлiння
Комаревич Iрина Борисiвна
1974
19
12.2015р - 08.2016р. ТОВ
16.04.2019, 1
економiко-гуманiтар
"Три ведмедi" - менеджер з
ний iнститут" iменi
персоналу;
акад. С. Дем"янчука
11.2016р. - 08.2017р. ТОВ
"Склоресурс" - директор з
управлiння персоналом;
01.2018р. - 03.2018р. ТОВ
"ЕЙ-ЕС Україна" - директор з
управлiння персоналом
з 25.07.2018 р. по теперiшнiй
час ПАТ "Мукачiвський
завод "Точприлад" - директор
з управлiння персоналом.
Опис:
На посаду члена правлiння обрано 16.04.2019р. вiдповiдно до Статуту товариства (згiдно рiшення Нагядової ради вiд 16.04.2019р. Протокол № 4).
Строк дiї повноважень - на строк повноважень дiючого правлiння, а саме до 19.04.2020р.
Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
З 2008 по теперiшнiй час Гальчинська Юлiя
Вища, Нацiональний
к.е.н., доцент кафедри
Член наглядової ради
1985
12
24.04.2019, 3
Миколаївна
аграрний унiверситет
маркетингу та мiжнародної
торгiвлi, НУБiП України

(Нацiональний унiверситет
бiоресурсiв i
природокористування
України (м. Київ), к.е.н.,
доцент кафедри маркетингу
та мiжнародної торгiвлi.
Опис:
На посаду члена Наглядової ради призначено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019р.; особлива iнформацiя вiд 24.04.2019р.
Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Акцiонер товариства.

Член наглядової ради

Примоченко Лена
Володимирiвна

1975

Середня

28

8

З 2005р. по 2017р. приватний пiдприємець,
З 09.01.18 р. по
28.08.2019р. на посадi
менеджера ПП "Канц Плюс".

24.04.2019, 2

Опис:
На посаду члена Наглядової ради обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019р.; особлива iнформацiя вiд 24.04.2019р. Посадова
особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Акцiонер товариства.

Член ревiзiйної комсiсiї
9

11

1952

45

З 01.10.2013 р. по теперiшнiй
час працює на посадi
начальника гаражу в ТОВ
"Козацька стрiла".

24.04.2019, 2

Опис:
На посаду члена ревiзiйної комiмiї обрано 24.04.2019р. згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад" вiд 24.04.2019р. Протокол № 20 строком на три роки.
Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Акцiонер товариства.
Голова ревiзiйної
комiсiї

10

Iльїн Борис Iванович

Вища,Ставропольськ
е ВВАУЛШ

Ерпс Наталiя Сергiївна

1970

Вища, Львiвський
Державний аграрний
унiверситет

31

З 25.07.2011 р. по теперiшнiй
час - головний економiст
ПрАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад".

24.04.2019, 3

Опис:
Головою ревiзiйної комiсiї Обрано 24.04.2019р. згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" вiд
24.04.2019р. Протокол № 20 строком на три роки.
Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Акцiонер товариства.
Член ревiзiйної комiсiї

Кальницький Олександр

1961

Вища, Київський

20

10.03.2005 р. - по теперiшнiй

24.04.2019, 3

Володимирович

12

13

економiчний
унiверситет

час заступник директора
"Київський
суднобудiвний-судноремонтн
ий завод".

Опис:
На посаду члена ревiзiйної комiмiї обрано 24.04.2019р. згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад" вiд 24.04.2019р. Протокол № 20 строком на три роки.
Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
З 29.11.1993 року - 30.05.2010
року - юрисконсульт
"Мукачiвський завод
"Точприлад".
Вища,
31.05.2010 року - 31.07.2012
Схiдноєвропейський
року - заступник директора з
Член наглядової ради
Лакiза Олена Євгенiвна
1964
унiверситет
28
16.04.2019, 3
юридичних питань ПАТ
економiки i
"Мукачiвський завод
менеджменту
"Точприлад".
З 01.08.2012 року по
сьогоднiшнiй час - головний
юрисконсульт.
Опис:
На посаду члена Наглядової ради обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019р.; особлива iнформацiя вiд 24.04.2019р. Посадова
особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Акцiонер товариства.
З 05.05.2015р. прийнято на
посаду директора
виконавчого ПАТ
Вища, Нацiональний
"Мукачiвський завод
унiверситет харчових
"Точприлад". З 16.09,2016р.
Член правлiння технологiй спец.
переведена на посаду Палiй Анастасiя Федорiвна
1979
19
24.04.2019, 1
директор фiнансовий
"Електротехнiчнi
директор фiнансовий, по
системи
сьогоднiшнiй день.
електроспоживання"
Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi
злочини немає. Заборони
обiймати
Опис:
На посаду члена правлiння обрано 16.04.2019р. вiдповiдно до Статуту товариства (згiдно рiшення Нагядової ради вiд 16.04.2019р. Протокол № 4).
Строк дiї повноважень - на строк повноважень дiючого правлiння, а саме до 19.04.2020р.
Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

Член наглядової ради
14

Ремiнець Петро Iванович

1953

Вища, Харкiвський
авiацiйний iнститут

44

З 01.08.2017р. по
сьогоднiшнiй час працює
почесним президентом
компанiї ПАТ "Мукачiвський
завод "Точприлад".

24.04.2019, 3

Опис:
На посаду члена Наглядової ради обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019р.; особлива iнформацiя вiд 24.04.2019р. Посадова
особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Акцiонер товариства.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Голова правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Член наглядової ради
Голова Наглядової ради
Голова ревiзiйної комiсiї
Член наглядової ради
Член наглядової ради
Член ревiзiйної комiсiї
Член наглядової ради
Член правлiння
Член правлiння
Член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Ремiнець Андрiй Петрович
Галас Ольга Мiгалiвна
Харахалiль Лендар Февзiйович
Гальчинська Юлiя Миколаївна
Браїiлова Нiна Iванiвна
Нiкiтiн Андрiй Сергiйович
Примоченко Олена Володимирiвна
Лакiза Олена Євгенiвна
Ерпс Наталiя Сергiївна
Ремiнець Петро Iванович
Палiй Анастасiя Федорiвна
Комаревич Iрина Борисiвна
Iльїн Борис Iванович
Кальницький Олександр Володимирович

Кількість
акцій
(шт.)
3
1 122
7
0
2
254
100
3
5
10
10
0
0
2
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0,018985
0,0001
0
0,000033
0,0043
0,0017
0,00005
0,000084
0,0002
0,0002
0
0
0,000033
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
1 122
7
0
2
254
100
3
5
10
10
0
0
2
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Винагороди та компенсацiї посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не виплачувались.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Розвиток пiдприємства на 2019 рiк базується на трьох основних напрямках, одним з яких i
залишається робота з iснуючими замовниками. В загальному стратегiя має наступний вигляд:
Основнi стратегiчнi напрямки: (диверсифiкацiя стратегiчних напрямкiв):
- розвиток роботи з iснуючими патнерами;
- розвиток роботи з iнсуючою базою компанiй;
- пошук нових партнерiв, в тому числi: вiдвiдування виставок, робота з консалтиноговими
компанiями, перехiд на роботу з вищими технологiчними компетенцiями.
2. Інформація про розвиток емітента
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюються та вiдображаються
пiдприємство у бухгалтерському облiку та звiтностi за їх справедливою вартiстю, до якої
додаються витрати на операцiю. Iншi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi за їх справедливою
вартiстю.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариством такi правочини та деривативи не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв,
зобовязань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента немає.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства вiдсутнi так як фiнансовий ризик
виникає у випадку, коли пiдприємства вступають у вiдносини з рiзними фiнансовими
iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями,

бiржами та iн), тому Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо
управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного
виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
ПрАТ "МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД" (далi - Товариство) в своїй
фiнансово-господарськiй дiяльностi не керується власним Кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний
Кодекс корпоративного управлiння.
Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу)
корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв
акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства Кодекс корпоративного управлiння не
затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний Кодекс корпоративного управлiння, яким
керується емiтент, не наводиться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується Кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iншим Кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося
рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства на
фондових бiржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних
осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi Кодекси не наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння,
застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що
застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та
Статутом, який розмiщений за посиланням http://www.tochprilad.com/. Будь-яка iнша практика
корпоративного управлiння в Товариствi не застосовується.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
У Товариства вiдсутнi вiдхилення вiд полдожень кодексу корпоративного управлiння, оскiльки
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний
Кодекс корпоративного управлiння.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

річні
X

позачергові

Дата проведення
Кворум зборів
Опис

24.04.2019
90
Мiсце проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Мукачiвський
завод "Точприлад" (код ЄДРПОУ: 14307452) (далi - Товариство):
Закарпатська область, м. Мукачеве, вул. Берегiвська,110, адмiнiстративний
корпус 3-iй поверх, кiмната для нарад.
Дата та час проведення реєстрацiї акцiонерiв: початок реєстрацiї
24.04.2019 р. о 10 год. 00 хв., закiнчення реєстрацiї 24.04.2019р. о 10 год. 40хв. за
київським часом, за мiсцем проведення.
Дата та час проведення Загальних зборiв Товариства: 24.04.2019р. з 11год.
00хв. по 12год. 30 хв. Кворум Загальних зборiв склав 90%. На Загальних зборах,
розглядалися питання, за якими були прийняттi рiшення:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства та припинення її
повноважень.
По 1-му питанню порядку денного вирiшили:
1.
Обрати лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв за результатами
голосування у складi:
- Логойда Iрина Петрiвна,
- Антоник Катерина Антонiвна,
- Шекмар Любов Iванiвна,
Шекета Любов Сергiївна.
2.
Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi Логойда Iрина
Петрiвна, Антоник Катерина Антонiвна, Шекмар Любов Iванiвна, Шекета Любов
Сергiївна з моменту закриття даних загальних зборiв та оформлення протоколу
про пiдсумки голосування.
2. Схвалення рiшення Наглядової ради про порядок та спосiб засвiдчення
бюлетенiв.
По 2-му питанню порядку денного вирiшили:
схвалити рiшення наглядової ради про наступне: : бюлетенi для голосування (в
т.ч. для кумулятивного) засвiдчуються вiдтиском круглої печатки Товариства
або його частиною та перед їх видачою акцiонеру (представнику) пiд час його
реєстрацiї для участi в рiчних загальних зборах пiдписом члена реєстрацiйної
комiсiї, який видає вiдповiднi бюлетенi для голосування.
3. Схвалення рiшення Наглядової ради про обрання голови та секретаря зборiв та
надання повноважень на пiдписання протоколу рiчних загальних зборiв.
По 3-му питанню порядку денного вирiшили:
1.
схвалити рiшення наглядової ради про обрання головою загальних зборiв
акцiонерiв Гудова Костянтина Володимировича та секретарем - Лакiза Олену
Євгенiївну;
2.
уповноважити голову загальних зборiв акцiонерiв Гудова Костянтина
Володимировича (iден. Код 2671500398) та
секретаря загальних зборiв
акцiонерiв Лакiза Олену Євгенiївну (iден. Код 2338203269 ) пiдписати даний
протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв та додатки до нього.
4. Затвердження регламенту проведення зборiв Товариства.
По 4-му питанню порядку денного вирiшили:
затвердити наступний регламент зборiв: доповiдi з питань порядку денного - до
5 хвилин, обговорення з питань порядку денного - до 5 хвилин, вiдповiдi
доповiдача - до 5 хвилин, процедура голосування з питань порядку денного - до
5 хвилин. Заяви та пропозицiї приймаються виключно по питанням внесених до
порядку денного, адреснi та в письмовiй формi. Анонiмнi питання розгляду не
пiдлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом пiдняття
бюлетеня для голосування та його заповнення по принципу 1 акцiя - 1 голос,

номери яких вiдповiдають номеру питання порядку денного. По питанням
порядку денного з 1 по 10, 13,15 рiшення приймаються простою бiльшiстю
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй. По питанню 11, рiшення
приймаються бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
По питанням 12,14 рiшення приймається бiльш як трьома чвертями голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих з вiдповiдного питання акцiй.
5. Розгляд Звiту Правлiння Товариства за 2018р., затвердження заходiв та
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
По 5-му питанню порядку денного вирiшили:
1. звiт Правлiння за 2018 р. прийняти до вiдома без зауважень та додаткових
заходiв,
2. визнати роботу Правлiння Товариства задовiльною.
6. Розгляд Звiту Наглядової ради за 2018 р., затвердження заходiв та прийняття
рiшення за результатами його розгляду.
По 6-му питанню порядку денного вирiшили:
1.
звiт Наглядової ради за 2018 р. прийняти до вiдома без зауважень та
додаткових заходiв,
2.
визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2018 р. та затвердження заходiв за
результатами його розгляду.)
По 7-му питанню порядку денного вирiшили:
- висновки зовнiшнього аудиту КФМПП аудиторської фiрми "Кронос" за 2018 р.
прийняти до вiдому без зауважень та додаткових заходiв.
8. Затвердження Звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2018 р. та прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду.)
По 8-му питанню порядку денного вирiшили:
1. затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 р.,
2. визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
9. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 р
По 9-му питанню порядку денного вирiшили:
- рiчний звiт Товариства за 2018 рiк затвердити.
10. Розподiл прибутку за 2018 р., затвердження розмiру дивiдендiв та порядку їх
виплати.)
По 10- му питанню порядку денного вирiшили:
затвердити наступний розподiл прибутку Товариства за 2018 рiк:
1. дивiденди за пiдсумками роботи у 2018 роцi не виплачувати та не
нараховувати,
2. чистий прибуток в розмiрi 100% спрямувати та використати на поповнення
обiгових коштiв товариства.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
По 11- му питанню порядку денного вирiшили:
Надати попереднє згоду на вчинення Товариством протягом року значних
правочинiв, якщо вартiсть кожного перевищує 25% вартостi активiв за даними
фiнансової звiтностi Товариства за 2018 р., предметом яких є:
- купiвля-продаж земельних дiлянок, на яких розташованi виробничi
та

допомiжнi об'єкти нерухомого майна, що належить Товариству вартiстю не
бiльше 15 000 000 грн. кожної земельної дiлянки ;
- правочини про продовження строку дiї, про збiльшення, зменшення, змiну
вартостi, внесення змiн до предмету та будь-яких умов всiх та/або кожного
окремо зовнiшньоекономiчних договорiв з нерезидентами - без обмеження та
встановлення граничної вартостi;
- правочини про переробку давальницької сировини, ремонт на територiї України,
оренду обладнання, спiльну дiяльнiсть з нерезидентами - без обмеження та
встановлення граничної вартостi;
- оренда, лiзинг нерухомого або рухомого майна без обмеження та
встановлення граничної вартостi;
- купiвля - продаж матерiалiв, компонентiв, сировини, деталей, заготовок - без
обмеження та встановлення граничної вартостi.
12. Про змiну типу Товариства з публiчного на приватне акцiонерне товариство.
По 12-му питанню порядку денного вирiшили:
Змiнити тип публiчного акцiонерного товариства "МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД
"ТОЧПРИЛАД" з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне
товариство.
13. Про змiну найменування Товариства з ПАТ на ПрАТ.
По 13-му питанню порядку денного вирiшили:
1. Змiнити повне та скорочене та англiйською мовою найменування Публiчного
акцiонерного товариства "МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД" на повне:
Приватне акцiонерне товариство "МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД",
скорочене: ПрАТ "МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД", англiйською
мовою повне: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "MUKACHEVSKY PLANT
"TOCHPRYLAD", скорочене: PrJSC"MUKACHEVSKY PLANT "TOCHPRYLAD" .
2. Доручити та уповноважити голову правлiння ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад" Ремiнця Андрiя Петровича, iден. Код 2909605438, або iншiй
уповноваженiй ним особi, провести всi необхiднi дiї для внесення вiдповiдних
змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв
та громадських формувань, а також даних iнших державних органiв та установ,
уповноважити його пiдписувати, подавати, отримувати всi необхiднi для цього
документи щодо змiни типу та найменування Товариства.
14. Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в нової редакцiї.
По 14-му питанню порядку денного вирiшили :
1.Внести змiни до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї
та затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї.
2. Уповноважити та доручити пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї
голову загальних зборiв акцiонерiв Гудова Костянтина Володимировича (iден.
Код 2671500398) та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Лакiза Олену
Євгенiївну (iден. Код 2338203269 ).
3. Доручити головi правлiння ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" Ремiнцю
Андрiю Петровичу, iден. Код 2909605438, або iншiй уповноваженiй ним особi,
провести всi необхiднi дiї для внесення вiдповiдних змiн до Єдиного державного
реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а
також даних iнших державних органiв та установ, уповноважити його
пiдписувати, подавати та отримувати всi необхiднi для цього документи.
15. Затвердження в нової редакцiї Положень Товариства про загальнi збори, про
наглядову раду, про правлiння, про ревiзiйну комiсiю.
По 15-му питанню порядку денного вирiшили:
1.Затвердити положення про Загальнi збори Товариства в нової редакцiї;

2. Затвердити положення про Наглядову раду Товариства в нової редакцiї;
3. Затвердити положення про Правлiння Товариства в нової редакцiї;
4. Затвердити положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства в нової редакцiї;
5. Уповноважити та доручити головi правлiння Ремiнцю Андрiю Петровичу,
паспорт ВО 089499 виданий 05.02.1996 р. Мукачiвським МВ УМВС України в
Закарпатськiй областi, iден. Код 2909605438, пiдписати положення про Загальнi
збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства в нових
редакцiях.
16. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень всiх членiв
наглядової ради та припинення дiї договору вiд 24.04.2017 р., укладеного з ними.
По 16-му питанню порядку денного вирiшили:
1. достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради ПАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад" в наступному повному її складi : Браїлової
Нiни Iвановни, Краглевича В'ячеслава Вiкторовича, Лакiзи Олени Євгенiївни,
Поповича Вiктора Юлiйовича, Войтенко Сергiя Миколайовича;
2. достроково припинити дiю договору про надання послуг з членом Наглядової
ради, укладеного 24.04.2017 р. з Браїловою Н.I., Краглевичем В. В., Лакiзою
О.Є., Поповичем В.Ю., Войтенко С.М.
17. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з
членами Наглядової ради.
По 17- му питанню порядку денного вирiшили:
1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад"на
строк 3 роки :
Браїлову Нiну Iвановну, 18.07.1966р. народження, код 2430502809,
Гальчинську Юлiю Миколаївну, 24.02.1985 р. народження, код:
3110114647,
Лакiзу Олену Євгенiївну, 07.01.1964 р. народження, код 2338203269,
Ремiнець Петра Iвановича, 12.07.1953 р. народження, код 1955103431,
Примоченко Олену Володимирiвну, 28.02.1975 р. народження, код
2745218645.
2. затвердити умови цивiльно-правового договору (приєднання) про надання
послуг на безоплатнiй основi з членами Наглядової ради ПАТ "Мукачiвський
завод "Точприлад" на строк 3 роки;
3. доручити та уповноважити голову правлiння ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад" Ремiнця Андрiя Петровича ( iден. Код 2909605438,) пiдписати
договiр про надання послуг з членами Наглядової ради Товариства.
18. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень всiх членiв
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" в повному її складi та
припинення дiї договору з членом Ревiзiйної комiсiї вiд 24.04.2017 р., укладеного
з ними.
По 18-му питанню порядку денного вирiшили :
1. достроково припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад" в наступному повному її складi : голови
комiсiї - Нiкiтiна Андрiя Сергiйовича, членiв комiсiї - Ерпс Наталiї Сергiївни,
Кальницького Олександра Володимировича, Iльїна Бориса Iвановича.
2. достроково припинити дiю договору з членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад", укладеного 24.04.2017 р. з головою комiсiї Нiкiтiним Андрiєм Сергiйовичем, членами комiсiї - Ерпс Наталiї Сергiївни,
Кальницького Олександра Володимировича, Iльїна Бориса Iвановича.

19. Прийняття рiшення про обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї,
затвердження умов цивiльно-правових договорiв, встановлення розмiру їх
винагороди,
обрання
особи,
яка
уповноважується
на
пiдписання
цивiльно-правового договору з членами Ревiзiйної комiсiї.
По 19-му питанню порядку денного вирiшили:
1. обрати головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" на
строк 3 роки Ерпс Наталiю Сергiївну , 05.10.1970 року народження.
2. обрати членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" на
строк 3 роки Словенко Софiю Василiвну, 05 серпня 1957 року народження,
Iльїна Бориса Iвановича , 23.07.1952 року
народження,
Кальницького
Олександра Володимировича, 12.08.1961 року народження.
3. затвердити умови цивiльно-правового договору (приєднання) з членом
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад", на безоплатнiй основi з
членами Ревiзiйної комiсiї на строк 3 роки.
4. доручити та уповноважити голову правлiння ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад" Ремiнця Андрiя Петровича ( iден. Код 2909605438,) пiдписати
договiр з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2019 року не скликалися та не
проводилися.

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

Ні
X
X
X
X

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

X
X
X
X
X

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

Ні
X
X
X

У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради
Браїлова Нiна
Iвановна

Незалежний
член
наглядової
ради

Залежний
член
наглядової
ради
X

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради
Акцiонер ПрАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад". Обрана на загальних зборах
акцiонерiв у 2019 роцi на строк 3 роки
(протокол № 20 вiд 24.04.2019 р.), а головою
ради згiдно рiшення Наглядової ради вiд
24.04.2017 р. (протокол № 5 вiд 24.04.2017
р.). Заробiтну плату за роботу в наглядової

радi протягом 2018 року отримувала на
пiдставi затвердженого загальними зборами
акцiонерiв "Договору про надання послуг з
членом Наглядової ради":
- у 3-кратному(трикратному)розмiрi
прожиткового мiнiмуму на одну працездатну
особу, що встановлена законодавством та дiє
на момент пiдписання акту виконаних робiт
щомiсячно. Розмiр отриманої оплати з
01.01.2018 р. по 30.09.2018 року становить
59 981,61 грн.
Гальчинська
Юлiя
Володимирiвна

X

Акцiонер ПрАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад". Обрана на загальних зборах
акцiонерiв у 2019 роцi на строк 3 роки
(протокол № 20 вiд 24.04.2019 р.). Заробiтну
плату за роботу в наглядової радi протягом
2018 року отримував на пiдставi
затвердженого загальними зборами
акцiонерiв "Договору про надання послуг з
членом Наглядової ради":
- в 2 - кратному (двократному) розмiрi
прожиткового мiнiмуму нa працездатну
особу, що встановлена законодавством та дiє
на момент пiдписання акту виконаних робiт
щомiсячно. Розмiр отриманої оплати з
01.01.2018 р. по 30.09.2018 року становить
39 987,66 грн.

Лакiза Олена
Євгенiївна

X

Акцiонер, головний юрисконсульт ПрАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад". Обрана
на загальних зборах акцiонерiв у 2019 роцi
на строк 3 роки (протокол № 20 вiд
24.04.2019 р.). Заробiтну плату за роботу в
наглядової радi протягом 2019 року
отримувала на пiдставi затвердженого
загальними зборами акцiонерiв "Договору
про надання послуг з членом Наглядової
ради":
- в 2 - кратному (двократному) розмiрi
прожиткового мiнiмуму нa працездатну
особу, що встановлена законодавством та дiє
на момент пiдписання акту виконаних робiт
щомiсячно. Розмiр отриманої оплати з
01.01.2018 р. по 30.09.2018 року становить
39 987,66 грн.

Ремiнець Петро
Iванович

X

Акцiонер, Почесний президент ПрАТ
"Мукачiвський завод "Точприлад". Обраний
на загальних зборах акцiонерiв у 2019 роцi

на строк 3 роки (протокол № 20 вiд
24.04.2019р.). Заробiтну плату за роботу в
наглядової радi протягом 2019 року
отримував на пiдставi затвердженого
загальними зборами акцiонерiв "Договору
про надання послуг з членом Наглядової
ради":
- в 2 - кратному (двократному) розмiрi
прожиткового мiнiмуму нa працездатну
особу, що встановлена законодавством та дiє
на момент пiдписання акту виконаних робiт
щомiсячно. Розмiр отриманої оплати з
01.01.2018 р. по 30.09.2018 року становить
39 987,66 грн.
Примоченко
Лена
Володимирiвна

Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства
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Акцiонер ПрАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад". Обрана на загальних зборах
акцiонерiв у на загальних зборах акцiонерiв у
2019 роцi на строк 3 роки (протокол № 20
вiд 24.04.2019р.). Заробiтну плату за роботу в
наглядової радi протягом 2019 року
отримував на пiдставi затвердженого
загальними зборами акцiонерiв "Договору
про надання послуг з членом Наглядової
ради":
- в 2 - кратному (двократному) розмiрi
прожиткового мiнiмуму нa працездатну
особу, що встановлена законодавством та дiє
на момент пiдписання акту виконаних робiт
щомiсячно. Розмiр отриманої оплати з
01.01.2018 р. по 30.09.2018 року становить
39 987,66 грн.

Всього у 2019 роцi Наглядовою радою проведено 17 засiдань, на
яких розглядалися наступнi питання:
приймалося рiшення про проведення рiчних загальних
зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 24.04.2019 р. про їх дату, час i
мiсце проведення, а також проекти порядку денного та порядку
денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв та тексту
iнформацiйних повiдомлень, проекту рiшень по питанням
порядку денного загальних зборiв;
- призначався склад реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв
акцiонерiв, що вiдбулися 24.04.2019 р.;
- дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi
про проведення загальних - 19.03.2018р.;
- дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах - 19.04.2018 р.;
- приймалося рiшення про залучення(обрання) суб'єкта
оцiночної дiяльностi Глизь О.Г., а також визначалось ринкова

вартiсть акцiй товариства та погодження умов договору, вартостi
послуг оцiнювача акцiй;
- затверджувалися проекти рiшень по питанням порядку
денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися
24.04.2019р.;
- затверджувалися форма та текст бюлетенiв для голосування на
загальних зборах, що вiдбулися 24.04.2019 р.;
- погоджувалися умови проекту договору про обовязковий викуп
акцiй товариства (на збори вiд 24.04.2019 р.);
- приймалося рiшення про затвердження цiни однiєї акцiї при
обов'язковому викупу акцiй ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлад"(на загальнi збори 24.04.2019 р.);
- перевiрялися та погоджувалися щомiсячно розрахунки
заробiтної плати голови правлiння за кожний мiсяць з сiчня по
грудень 2019 року;
- приймалися рiшення про вчинення Товариством правочинiв,
щодо передання в оренду нерухомого майна товариства пiсля
отримання згоди АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" вiд 22.02.2018
р.№ 390000/1588, а саме:
- частини примiщення адмiнкорпусу ( лiтера А-А`), 1-й поверх,
розташованого за адресою м.Мукачеве, вул.Берегiвська, 110;
- частини магазину-павiльйону, лiтера Н, розташованого за
адресою м.Мукачеве, вул. Берегiвська,110;
- нежитлового примiщення корпусу №3-4, лiтера В,
розташованого за адресою м.Мукачеве, вул. Берегiвська,110;
- частини нежитлового примiщення у корпусi №17, лiтера И-и,
розташованого за адресою м.Мукачеве, вул. Берегiвська,110;
- нежитлового примiщення корпусу №12 лiтера З-з,
розташованого за адресою м.Мукачеве, вул. Берегiвська,110;
- частини нежитлового примiщення їдальнi, лiтера Д,
розташованого за адресою м.Мукачеве, вул. Берегiвська,110;
- частини нежитлового примiщення виробничої будiвлi Б-Б`-б,
розташованого за адресою м.Мукачеве, вул.
Берегiвська-бiчна,15;
- частини нежитлового примiщення на першому поверсi
адмiнiстративної будiвлi, лiтера А, розташованого за адресою
м.Мукачеве, вул. Берегiвська-бiчна,15;
- нежитлового примiщення гараж-майстерня, лiтера Г-Г`,
розташованого за адресою м.Мукачеве, вул. Львiвська,12.
- нежитлового примiщення адмiнiстративна будiвля, лiтера А,
розташованого за адресою м.Мукачеве, вул. Львiвська,12.;
приймалося рiшення про продаж транспортних засобiв,
що належать Товариству на правi власностi, а саме: трактор
колiсний, 1996 р. випуску, марка ЮМЗ-6; причiп, марка 2 ПТС-4,
1988 р. випуску; вантажний-спецiалiзований самоскид, марка
ММЗ, 1984 р. випуску; автобус-Д, марки ЛАЗ, 2006 р. випуску;
приймалося рiшення про лiквiдацiю та списання 6
одиниць транспортних засобiв, що належать Товариству на правi
власностi, враховуючi проведенi експертизи та на пiдставi
висновкiв оцiнювача, а саме:
1) Бортовий - С, марки ЗИЛ, синього кольору, модель - 431610,

1990 року випуску,
2) Автонавантажувач, сiрого кольору, модель - 40814, 1992 року
випуску,
3) Автобус - D, марки КАВЗ, бiлого кольору, модель - 3270, 1988
року випуску,
4) Вантажний бортовий малотонажний - В, марки ГАЗ, бiлого
кольору, модель - 33021, 1995 року випуску,
5) Мiкроавтобус - D, марки ГАЗ, бiлого кольору, модель - 32213,
2000 року випуску,
6) Автобус марки ЛАЗ, бiлого кольору, модель - 695Н, 1997 року
випуску.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X

Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
наглядової ради
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми

правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
X

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

Ні
X
X
X

X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Виконавчим органом
Товариства, який здiйснює
управлiння поточною
дiяльнiстю Товариства, є
Правлiння (колегiальний
виконавчий
орган).Кiлькiсний склад
Правлiння складає п'ять
осiб - голова правлiння та
чотири члени правлiння.

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Згiдно Статуту товариства
11. ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА
11.1. Засади дiяльностi Правлiння.
11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює
управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Правлiння
(колегiальний виконавчий орган).
11.1.2. Кiлькiсний склад Правлiння складає п'ять осiб - голова
правлiння та чотири члени правлiння. Склад правлiння
визначається Наглядовою Радою.
11.1.3. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi,
органiзовує виконання їх рiшень.
11.1.4. Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка
має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи
Ревiзiйної комiсiї.
11.1.5. Голова та члени Правлiння обираються (призначаються)
Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправi
прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання)
повноважень Голови та (або) членiв Правлiння Товариства, таке
припинення (вiдкликання) здiйснюється в порядку
передбаченому чинним законодавством,статутом та контрактом,
що укладений з Головою та (або) кожним членом Правлiння
Товариства.

11.1.6. Контракт, що укладається з кожним членом Правлiння та
Головою Правлiння, вiд iменi Товариства пiдписує Голова
Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою
радою. Умови працi Голови та членiв Правлiння встановлюються
та затверджуються Наглядовою радою.
11.1.7.Одна особа може обиратися до складу правлiння
неодноразово та не обмежену кiлькiсть разiв.
11.1.8. Пiсля обрання з головою та/або кожним членом правлiння
укладається трудовий договiр (контракт). У контрактi
передбачаються порядок здiйснення повноважень, права,
обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, умови та порядок виплати
винагороди, пiдстави дострокового припинення та наслiдки
розiрвання трудового договору тощо. Умови працi Голови та
членiв Правлiння встановлюються та затверджуються
Наглядовою радою.
11.1.9. Вiд iменi Товариства контракт з головою та членом
правлiння укладає голова наглядової ради або iнша особа,
уповноважена на те наглядовою радою.
11.1.10. Голова або член правлiння може бути вiдсторонений вiд
здiйснення повноважень за рiшенням наглядової ради.
11.1.11. З припиненням повноважень голови або члена правлiння
одночасно припиняється дiя трудового договору (контракту),
укладеного з ним.
11.2. Компетенцiя Правлiння.
До компетенцiї Правлiння належить:
11.2.1. Прийняття рiшення про вчинення Товариством
правочинiв, з урахуванням обмежень встановлених цим
Статутом;
11.2.2. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi
стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення);
11.2.3. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства,
включаючи фiнансовi та виробничi питання;
11.2.4. Розробка та подання на розгляд трудового колективу
Товариства проекту колективного договору, забезпечення
виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з
умовами колективного договору;
11.2.5. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi
Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi,
так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними
особами;
11.2.6. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням
поточною дiяльнiстю Товариства, передбачених чинним
законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами
Товариства i не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних
зборiв та Наглядової ради.
11.2.7. Надає проект правочину iз заiнтересованiстю та пояснення
щодо ознак заiнтересованостi Наглядовiй радi протягом п'яти
робочих днiв з дня отримання iнформацiї вiд особи, що
заiнтересована у правочинi, про наявнiсть у неї такої
заiнтересованостi.
11.3. Засiдання Правлiння та прийняття рiшень Правлiння.

11.3.1. Засiдання Правлiння проводяться по мiрi необхiдностi, але
не рiдше одного разу на мiсяць. Засiдання Правлiння
скликаються Головою Правлiння самостiйно або на вимогу
будь-кого з членiв Правлiння. Кожен член Правлiння має право
вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до
порядку денного засiдання.
11.3.2. Голова Правлiння самостiйно визначає дату, час, мiсце та
порядок денний засiдання Правлiння. У випадку скликання
засiдання Правлiння на вимогу члена Правлiння Голова
Правлiння зобов'язаний призначити засiдання Правлiння у
термiн, у мiсцi i з порядком денним, якi зазначенi у вимозi члена
Правлiння.
11.3.3. Голова Наглядової ради та Голова Ревiзiйної комiсiї
мають право за запитом отримувати iнформацiю про порядок
денний, дату, час i мiсце проведення засiдання Правлiння. Голова
та члени Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї мають право бути
присутнiми на засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу.
11.3.4. Засiдання Правлiння веде Голова Правлiння, а в разi його
вiдсутностi - iнший член Правлiння, уповноважений Правлiнням.
11.3.5. Засiдання Правлiння є правомочним, якщо на ньому
присутнi не менше половини членiв Правлiння. Кожен член
Правлiння має пiд час проведення засiдань Правлiння один голос.
11.3.6. Усi питання, що вiднесенi до компетенцiї Правлiння,
вирiшуються колегiально. Рiшення Правлiння приймаються
простою бiльшiстю голосiв його членiв, якi присутнi на його
засiданнi. При однаковiй кiлькостi голосiв голос Голови
Правлiння є вирiшальним.
11.3.7. У рiшеннi Правлiння обов'язково повиннi бути вказанi
особи, вiдповiдальнi за виконання цього рiшення. До вiдома
таких осiб рiшення Правлiння доводяться пiд пiдпис.
11.3.8. У випадку, коли вiдомо, що один iз членiв Правлiння не
може бути присутнiй на його засiданнi з поважних причин
(вiдрядження, вiдпустка тощо), вiн має право достроково в
письмовiй формi проголосувати з питань, винесених на розгляд
Правлiння.
Результат письмового голосування такої особи обов'язково
враховується при встановленнi правомочностi засiдання
Правлiння i при пiдведеннi пiдсумкiв голосування та додається
до протоколу засiдання Правлiння.
11.3.9. Питання, що розглядаються на кожному засiданнi
Правлiння, заносяться до протоколу. Правильнiсть i точнiсть
викладення у протоколi питань, розглянутих на засiданнi
Правлiння, та результати голосування по цих питаннях
затверджуються пiдписом головуючого на засiданнi Правлiння.
11.3.10. Органiзацiю роботи по веденню протоколiв засiдань
Правлiння здiйснює уповноважена Правлiнням особа. Голова
Правлiння або особа що виконує його обов'язки має право
оформляти витяги з протоколiв засiдання Правлiння, якi
засвiдчуються його пiдписом та печаткою Товариства.
11.4. Голова Правлiння Товариства.
11.4.1. Голова Правлiння обирається Наглядовою радою в

порядку, встановленому п. 11.1. цього Статуту, на строк 3 (три)
роки. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо
дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Голови
Правлiння Товариства, таке припинення (вiдкликання)
здiйснюється в порядку передбаченому чинним законодавством
та трудовим договором, що укладений з Головою Правлiння.
11.4.2. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає
засiдання Правлiння та забезпечує ведення протоколiв засiдань
Правлiння.
11.4.3. Голова Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб
Товариства зобов'язаний надавати можливiсть ознайомитися з
iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених
законом та Статутом.
11.4.4. У разi тимчасової неможливостi виконання Головою
Правлiння своїх повноважень, його повноваження за рiшенням
Наглядової ради тимчасово виконує (здiйснює) один iз членiв
Правлiння.
11.4.5. Голова Правлiння затверджує штатний розпис та фонд
оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв
вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв
органiзацiйно-управлiнської структури Товариства.
11.5. Повноваження Голови Правлiння Товариства.
11.5.1. Голова Правлiння Товариства має право:
11.5.1.1. Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти
Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку
органами державної влади та мiсцевого самоврядування,
пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi,
судах України, мiжнародних судах та iноземних держав, а також
у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами, в тому числi
пiдписувати документи, голосувати, приймати участь у заходах.
11.5.1.2. Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати
(пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди)
якщо вартiсть майна, робiт або послуг правочину не перевищує
еквiвалент 300 000 євро за курсом встановленим НБУ на момент
його вчинення.
11.5.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та
внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником
коштiв та майна Товариства; вiдкривати та закривати рахунки в
банкiвських установах.
11.5.1.4. Видавати довiреностi на право вчинення дiй i
представництво вiд iменi Товариства.
11.5.1.5. Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв
Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та
стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права
i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi
iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо
працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi
договори з керiвниками фiлiй та представництв.
11.5.1.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї
компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в
Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання

всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а
також керiвниками фiлiй та представництв.
11.5.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або
часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб
вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких
юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi
Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо
питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних
осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких
юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких
юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви
про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб, з
урахуванням обмежень встановлених цим Статутом.
11.5.1.8. Iнiцiювати скликання загальних зборiв трудового
колективу, приймати участь у переговорах щодо прийняття
колективного договору, пiдписувати колективний договiр та
змiни до нього, затверджувати штатнi розписи (розклади),
комплекснi заходи.
11.5.1.9. У разi неможливостi виконання головою Правлiння
своїх повноважень (вiдпустка, вiдрядження, хвороба) голова
правлiння наказом призначає виконуючого обов'язки голови
правлiння з числа членiв правлiння.
11.6. Припинення повноважень Голови та членiв Правлiння.
11.6.1. Повноваження Голови та членiв Правлiння припиняються
за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення
про призначення Голови Правлiння або особи, яка тимчасово
здiйснюватиме його повноваження.
11.6.2. Наглядова рада може в будь-який час та з пiдстав
встановлених законом, статутом, а також контрактом прийняти
рiшення про припинення (вiдкликання) повноважень Голови та
(або) будь-якого члена Правлiння.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства
Оцінка роботи
виконавчого органу
Примітки
д/н

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення
суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової
документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський
контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає
попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 4 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
ні
так
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
ні
так
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
так
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
ні
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
ні
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
ні
ні
ні
ні
розміщення власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
ні
так
ні
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
ні
так
ні
так
так
володіють 5 та більше
відсотками

голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

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

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та

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

1
2

LEDEMOR INDUSTRIES LIMITED/
ЛЕДЕМОР IНДАСТРIЗ ЛIМIТЕД
(Кiпр)
ПрАТ "Дiловi партнери"

громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
325934

55,48

23721506

33,43

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

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовими особами Товариства, вiдповiдно до п.8.3.1 Статуту, визнаються голова та члени
наглядової ради, голова та члени правлiння, голова та члени ревiзiйної комiсiї.
Наглядова рада, вiдповiдно до п.10.4.1 Статуту Товариства, обирається загальними зборами у
кiлькостi 5 членiв строком на 3 роки. До складу наглядової ради входять голова наглядової ради
та чотири члени наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється загальними
зборами. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного
голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа
простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу.
Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради належить до
виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п.9.2.2.17 Статуту Товариства). Вiдповiдно
до п.10.7.2 Статуту Товариства, без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової
ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства
за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом
здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi
смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) в
разi отримання Товариством письмового повiдомлення вiдповiдно до вимог Статуту та/або
закону про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.
Голова та члени правлiння, вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства, обираються Наглядовою
радою термiном на 3 роки. Правлiння складається з п'яти членiв: голови Правлiння та чотирьох
членiв Правлiння. Припинення повноважень голови та членiв Правлiння є виключною
компетенцiєю Наглядової ради (п.10.2.2.7 Статуту Товариства).
Вiдповiдно до п.12.1.2 Статуту Товариства, Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами
акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування строком на 3 роки. Вiдповiдно до п.9.2.2.18
Статуту Товариства, повноваження Ревiзiйної комiсiї припиняються за рiшенням загальних

зборiв акцiонерiв.
9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова рада (п.2 Положення про Наглядову раду, п.10.2.2 Статуту):
Члени Наглядової ради мають право:
отримувати будь-яку iнформацiю та документацiю про Товариство, необхiдну для
виконання функцiй члена Наглядової ради;
ознайомлюватися з документами Товариства;
для цiлей вивчення та аналiзу певних аспектiв дiяльностi Товариства залучати юристiв,
фiнансистiв, iнших спецiалiстiв Товариства. Крiм того, Наглядова рада може, у разi
необхiдностi, приймати рiшення про укладання угод стосовно отримання послуг вiд зовнiшнiх
консультантiв та експертiв;
отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради;
вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради, внесення пропозицiй до
порядку денного засiдань Наглядової ради;
подавати у письмовiй формi зауваження щодо рiшень Наглядової ради;
утворювати постiйнi або тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки
питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради;
обрати Корпоративного секретаря (уповноважену особу), яка виконує дiї, передбаченi
Статутом та/або Положенням про Наглядову раду;
заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань його
дiяльностi;
брати участь у засiданнях Правлiння;
отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради згiдно рiшення
Загальних зборiв.
Голова Наглядової ради має право здiйснювати наступнi повноваження:
органiзовує та керує роботою Наглядової ради Товариства;
скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них;
затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства;
постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами,
виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у
взаємовiдносинах iз ними, а також - на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах iз стороннiми
юридичними та фiзичними особами;
готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами Товариства про дiяльнiсть Наглядової
ради, загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на
досягнення мети Товариства;
пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi
рiшень Наглядової ради Товариства;
на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi
Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Головою Правлiння
Товариства, розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього;
надає Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо кандидатури для обрання
Корпоративним секретарем Товариства.
Правлiння (п 4. Положення про Правлiння, п.11.5 Статуту):
Члени Правлiння мають право:
отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй;
у межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання

поточної дiяльностi Товариства, керувати дiяльнiстю пiдзвiтних їм структурних пiдроздiлiв
Товариства;
дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi укладати договори в межах визначених
повноважень, на пiдставi довiреностi, виданої головою правлiння;
вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного
на засiданнях правлiння;
вимагати проведення засiдань правлiння та вносити питання до порядку денного;
подавати у письмовiй формi зауваження щодо рiшення правлiння;
знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати
додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв;
очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть структурних
пiдроздiлiв Товариства згiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння.
Голова Правлiння без довiреностi дiє вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень правлiння, в
т.ч.:
дiяти без довiреностi, дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння
Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
вчиняти, без довiреностi вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд
iменi Товариства будь-якi договори (угоди) та iншi правочини з урахуванням обмежень щодо
суми (предмету) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, попереднiх договорiв та iнших
правочинiв), якi встановленi законодавством та внутрiшнiми документами Товариства;
зурахуванням обмежень, встановлених законодавством та внутрiшнiми документами
Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства;
видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi товариства;
приймати на роботу та звiльняти працiвникiв товариства, застосовувати до них заходи
заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i
вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення щодо
працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв;
видавати обов'язковi до виконання працiвниками товариства, дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй, вiдокремлених пiдроздiлiв та представництв накази, розпорядження, вказiвки в межах
своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi;
у випадку набуття товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному
капiталi iнших юридичних осiб, вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння
таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати
(приймати участь у голосуваннi) та приймати рiшення щодо питань, якi розглядаються органами
управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких
юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також
пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;
приймати рiшення про розподiл (перерозподiл) обов'язкiв мiж членами Правлiння;
пiдписувати, з правом першого пiдпису, фiнансовi та iншi документи Товариства,
вiдкривати будь-якi рахунки в установах банку, без довiреностi подавати та пiдписувати позови,
скарги, мировi угоди та iншi процесуальнi документи;
затверджувати поточнi плани товариства та заходи, необхiднi для їх виконання;
створювати пiдроздiли (вiддiли, управлiння, служби, сектори та iншi) в межах
затвердженої Наглядовою Радою органiзацiйної структури Товариства, затверджувати
вiдповiднi положення про них;
надавати органiзацiйну структуру товариства на затвердження наглядовiй радi;
затверджувати штатний розпис товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право (п. 3 Положення про ревiзiйну комiсiю, п.12.1.5 - 12.1.8 Статуту
Товариства):

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання своїх функцiй
(перевiрки), отримувати копiї документiв Товариства;
пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших
працiвникiв товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї;
iнiцiювати винесення ревiзiйною комiсiєю на розгляд загальних зборiв або наглядової
ради товариства питання щодо дiяльностi товариства та його посадових осiб;
iнiцiювати винесення ревiзiйною комiсiєю на розгляд загальних зборiв або наглядової
ради товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв
та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до
компетенцiї ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та
захисту iнтересiв його акцiонерiв;
скликати засiдання ревiзiйної комiсiї;
iнiцiювати прийняття ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових
загальних зборiв, скликання засiдання наглядової ради;
брати участь з правом дорадчого голосу у загальних зборах, в засiданнях наглядової ради
Товариства та правлiння Товариства.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне
подання Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою рiчної iнформацiї Товариства,
зокрема, Рiчного звiту керiвництва вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок". Його вiдповiдальнiсть охоплює: розробка, впровадження та використання внутрiшнього
контролю для пiдготовки та достовiрного представлення даних звiту, якi не мiстять суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки тощо.
Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iнформацiю,
зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння.
У зв'язку з нашим аудитом окремої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є
ознайомитися з iнформацiєю, зазначеною у Звiтi про корпоративне управлiння, та при цьому
розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж даною iнформацiєю i окремою фiнансовою
звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд
такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно
iнформацiї, зазначеною у Звiтi про корпоративне управлiння, отриманої до дати аудиторського
висновку (звiту незалежного аудитора) , ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення
цiєї iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
В межах нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi ми виконали аудиторськi
процедури, необхiднi для отримання доказiв щодо iнформацiї та її розкриття у Звiтi
корпоративного управлiння. Вибiр процедур залежав вiд судження аудиторiв, включаючи оцiнку
ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, аудитори розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання Товариством Звiту про корпоративне управлiння з метою розробки
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю.
Ми розглянули iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне
управлiння Товариства за 2019 рiк, пiдготовлену згiдно вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 401
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме:
"
посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується пiдприємство,
або на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший

кодекс корпоративного управлiння, який пiдприємство добровiльно вирiшило застосовувати з
розкриттям вiдповiдної iнформацiї; про практику корпоративного управлiння, застосовувану
понад визначенi законодавством вимоги;
"
пояснення iз сторони пiдприємства, про вiдхилення вiд положень кодексу
корпоративного управлiння i причини таких вiдхилень (за наявнiстю); про прийнятi рiшення
пiдприємства не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння та
обгрунтування причин таких дiй (за наявнiстю);
"
про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень,
"
про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу
пiдприємства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), про проведенi засiдання та загальний опис
прийнятих на них рiшень.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi до зазначених вимог та викривлень, якi б
необхiдно було включити до Звiту.
Ми перевiрили iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне
управлiння Товариства за 2019 рiк, пiдготовлену згiдно вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" при зазначенi iнформацiї у Звiтi про
корпоративне управлiння, а саме:
"
опис основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства,
"
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
Товариства,
"
обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства,
"
порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства,
"
повноваження посадових осiб Товариства.
За результатами процедур, виконаних щодо iнформацiї, наведеної у пунктiв 5-9 частини 3
статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" Звiту про корпоративне
управлiння Товариства за 2019 рiк ми не iдентифiкували фактiв суттєвої невiдповiдностi чи
викривлень, якi могли б вплинути на цю iнформацiю. Розкрита iнформацiя у Звiтi про
корпоративне управлiння вiдповiдає дiйсному стану корпоративного управлiння в Товариствi.

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

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
MOROUDON INVESTMENTS
LIMITED (МОРОУДОН
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД)
(Кiпр)

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
НЕ 284967

Місцезнаходження
2012, Кiпр, Нiкосiя,
Акрополiс, 59-61

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
немає
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

5 314 117

89,91

Кількість акцій
(шт.)
0
5 314 117

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

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

5 314 117

0

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
0
0
5 314 117
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

простi iменнi

5 909 832

0,25

Права та обов'язки
Згiдно Статуту товариства:
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ
ТОВАРИСТВА
4.1. Права акцiонерiв - власникiв простих акцiй.
4.1.1. Кожною простою акцiєю Товариства її
власнику-акцiонеру надається однакова
сукупнiсть прав, включаючи права на:
4.1.1.1. участь в управлiннi Товариством;
4.1.1.2. отримання дивiдендiв;
4.1.1.3. отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини
його майна або вартостi частини майна Товариства;
4.1.1.4. отримання iнформацiї про господарську
дiяльнiсть Товариства.
4.1.2. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру
один голос для вирiшення кожного питання на
загальних зборах, крiм випадкiв проведення
кумулятивного голосування.
4.1.3. Акцiонери-власники простих акцiй Товариства
можуть мати й iншi права, передбаченi актами
законодавства та цим Статутом.
4.1.4. Акцiонери Товариства мають право укласти мiж
собою договiр, за яким на акцiонерiв, якi уклали такий
договiр, покладаються додатковi обов'язки, у т.ч.
обов'язок щодо участi у загальних зборах, i
передбачається вiдповiдальнiсть їх недотримання.
Такий договiр укладається в простiй письмовiй формi.
4.2. Права акцiонерiв - власникiв привiлейованих акцiй.
4.2.1. У випадку прийняття Товариством рiшення про
розмiщення привiлейованих акцiй - кожною
привiлейованою акцiєю одного класу її власнику акцiонеру надаватиметься однакова сукупнiсть прав.
Обсяг (у т.ч. розмiр i черговiсть виплати дивiдендiв за
привiлейованими акцiями, лiквiдацiйна вартiсть i
черговiсть виплат у разi лiквiдацiї Товариства, випадки
та умови конвертацiї привiлейованих акцiй одного
класу у привiлейованi акцiї iншого класу, простi акцiї

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
вiдсутня публiчна прозицiя та/або
допуску до торгiв на фондовiй бiржi в
частинi включення до бiржового
списку

або iншi цiннi папери, порядок отримання iнформацiї)
та порядок реалiзацiї прав, якi надаватимуться
акцiонеру - власнику кожного класу привiлейованих
акцiй, визначатиметься у Статутi Товариства.
4.2.2. Акцiонери-власники привiлейованих акцiй
певного класу мають право голосу пiд час вирiшення
загальними зборами акцiонерного товариства таких
питань:
4.2.2.1. припинення товариства, що передбачає
конвертацiю привiлейованих акцiй цього класу у
привiлейованi акцiї iншого класу, простi акцiї або iншi
цiннi папери;
4.2.2.2. внесення змiн до статуту товариства, що
передбачають обмеження прав акцiонерiв - власникiв
цього класу привiлейованих акцiй;
4.2.2.3. внесення змiн до статуту товариства, що
передбачають розмiщення нового класу
привiлейованих акцiй, власники яких матимуть
перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи
виплат у разi лiквiдацiї товариства, або збiльшення
обсягу прав акцiонерiв - власникiв розмiщених класiв
привiлейованих акцiй, якi мають перевагу щодо
черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi
лiквiдацiї товариства.
4.2.2.4. зменшення статутного капiталу акцiонерного
Товариства.
Статутом Товариства акцiонеру - власнику
привiлейованих акцiй може бути надано право голосу
також з iнших питань.
4.2.3. Одна привiлейована акцiя товариства надає
акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання.
Статутом акцiонерного товариства може передбачатися
спецiальний порядок пiдрахунку голосiв - разом чи
окремо вiд голосiв за простими та/або iншими класами
привiлейованих акцiй.
4.3. Переважне право акцiонерiв при додатковiй емiсiї
акцiй.
4.3.1. Акцiонер - власник простих акцiй Товариства має
переважне право придбавати розмiщуванi Товариством
простi акцiї у процесi приватного розмiщення акцiй
пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у
загальнiй кiлькостi простих акцiй (крiм випадку
прийняття загальними зборами рiшення про
невикористання такого права) у порядку,

встановленому законодавством.
4.3.2. Акцiонер - власник привiлейованих акцiй
Товариства має переважне право придбавати
розмiщуванi Товариством привiлейованi акцiї у процесi
приватного розмiщення Товариством привiлейованих
акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами
рiшення про невикористання такого права).
У разi включення до порядку денного загальних зборiв
питання про невикористання переважного права
акцiонерiв на придбання акцiй додаткової емiсiї у
процесi їх емiсiї наглядова рада повинна представити
на таких зборах письмовий звiт, що мiстить пояснення
причин невикористання зазначеного права.
Рiшення про невикористання переважного права
акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у
процесi їх розмiщення приймається бiльш як 95
вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної
кiлькостi, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах.
4.3.3. Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку розмiщення
акцiй з наданням акцiонерам переважного права
товариство повiдомляє кожного акцiонера, який має
таке право, про можливiсть його реалiзацiї та розмiщує
повiдомлення про це на власному веб-сайтi та у
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка
провадить дiяльнiсть iз оприлюднення регульованої
iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.
Повiдомлення має мiстити данi про загальну кiлькiсть
розмiщуваних товариством акцiй, цiну розмiщення,
правила визначення кiлькостi цiнних паперiв, на
придбання яких акцiонер має переважне право, строк i
порядок реалiзацiї зазначеного права. У разi
розмiщення привiлейованих акцiй повiдомлення має
мiстити iнформацiю про права, якi надаються
власникам зазначених цiнних паперiв.
4.3.4. Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє
переважне право, подає акцiонерному товариству в
установлений строк письмову заяву про придбання
акцiй та перераховує на вiдповiдний рахунок кошти в
сумi, яка дорiвнює вартостi цiнних паперiв, що ним
придбаваються. У заявi акцiонера повинно бути
зазначено його iм'я (найменування), мiсце проживання

(мiсцезнаходження), кiлькiсть цiнних паперiв, що ним
придбаваються. Заява та перерахованi кошти
приймаються товариством не пiзнiше дня, що передує
дню початку розмiщення цiнних паперiв. Товариство
видає акцiонеру письмове зобов'язання про продаж
вiдповiдної кiлькостi цiнних паперiв.
4.3.5. Порядок реалiзацiї акцiонером свого
переважного права придбавати розмiщуванi
Товариством простi акцiй визначається чинним
законодавством України.
4.4. Обов'язки акцiонерiв.
4.4.1. Акцiонери зобов'язанi:
4.4.1.1. дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
4.4.1.2. виконувати рiшення загальних зборiв, iнших
органiв Товариства;
4.4.1.3. виконувати свої зобов'язання перед
Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою
участю;
4.4.1.4. оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та
засобами, що передбаченi Статутом Товариства;
4.4.1.5. не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
4.4.2. Акцiонери можуть мати iншi обов'язки,
встановленi законами України.
Примітки:

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

Опис

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

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Закарпатьский ТУ
ДКЦП та ФР

4
0

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Бездокумент
0,25
5 909 832
1 477 458
100
бездокумента арні іменні
рна іменна
На органiзованих бiржових та позабiржових ринках ЦП ПрАТ "Мукачiвський завод "Точприлад" протягом звiтнього року не оберталися.
Емiтент володiє глобальним сертифiкатом, який знаходиться в Нацiональному депозитарї. Випуск акцiй у 2019 не здiйснювався

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

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

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

У звітному періоді

0
0

за
привілейова
ними
акціями
0
0

0

0

01.01.1900

01.01.1900

01.01.1900

01.01.1900

0

0

за простими
акціями

0

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

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
69 100
65 463
62 655
60 312
4 831
3 715
408
208
0
0
1 206
1 228

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

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
69 100
65 463
62 655
60 312
4 831
3 715
408
208
0
0
1 206
1 228

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

0
0
0
0
69 100
д/н

0
0
0
0
65 463

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
69 100

0
0
0
0
65 463

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
135 483
139 382
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
1 477
1 477
Скоригований статутний капітал
1 477
1 477
(тис.грн)
В вартiсть чистих активiв входить: статутний капiтал - 1477,0 тис. грн; iнший додатковий
Опис
капiтал - 577 тис. грн., резервний капiтал - 1741,0 тис. грн.; нерозподiлений прибуток 135483тис. грн.
Висновок Вартiсть чистого капiталу (власний капiтал) ПрАТ на 31.12.2019р. становить 139278 тис.
грн., тобто на 135483 тис. грн перевищує розмiр статутного капiталу ПрАТ.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
0
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
0
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
0
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
0
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

30.12.1899
X

0
0

0
X

30.12.1899
X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899
X

0
0

0
X

30.12.1899
X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

X

30.12.1899

X

742

X

X

X

0

X

X

X

33 943

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X
34 685
X
X
Довгостроковi зобоав"язання на 31.12.2019р. складають 269
тис. грн., короткостроковi 25683тис.грн.

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

2

3
4

5

Основні
види
продукції
2
Апаратура
побутового
призначення
для
приймання,
записування
та
вiдтворюванн
я звуку й
зображення
Устаткування
електричне та
електроннеи
для засобiв
автотранспор
ту
Замки та
петлi
Електродвигу
ни,
генератори й
трансформато
ри
Частина та
приладдя для
велосипедiв
двоколiсних
та
велосипедiв
iнших, не
обладнаних
двигуном
(крiм р

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
2288670

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
2334112
12438,3
11,8

4
12222,7

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
11,6

2248632

64344,7

61,3

2251115

64639,2

61,2

57112

187,7

0,2

46181

150,8

0,4

1326401

26394,3

25,2

1334253

26537,6

25,2

153940

1739,5

1,7

158463

1801,6

1,7

у грошовій формі
(тис.грн)

6

Всього

6074755

104888,9

100

6124124

105567,5

100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2

2
Витрати на сировину
Витрати на електроенергiю та
пливо
Оплата працi та вiдрахування
Амортизацiя
Iншi послуги

3
4
5

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

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

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

ПАТ "Нацiональний деапозитарiй
України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, України, Київська обл.,
Шевченкiвький р-н, Київ, Б.Грiнченка,
3
АГ 500747
Адмiнiстрацiя ДС спецiального зв"язку
та захисту iнформацiї України
03.08.2011
0443777265
3777265
ведення реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв
Мiж ПАТ Нацiональний депозитрiй
України" та ПАТ "Мукачiвський завод
"Точприлд" укладено договiр про
обслуговування емiсiї цiнних паперiв
№ ОБ - 6594 вiд 07.10.2014р. на
невизначений строк. Депозитарiй надає
емiтетну послуги, а емiтент корстується
послугами депозитарiю вiдповiдно до
регламенту депозитарiю та вимог
чинного
законодавства,
щодо
здiйснення депозитарної дiяльностi.
ТзОВ "Пiдприєство "Росан - цiннi
папери"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
223355334
79035, Україна, Львівська обл.,
Цихiвський р-н, Львiв, Пасiчна, 135
АВ 376975
ДКЦП та ФР
19.10.2007

Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

0322948776
2948776
депозитарна дiяльнiсть зберiгача
цiнних паперiв
Мiж ТзОВ "Пiдприємство "Росан
"Цiннi - папери" та ПАТ "Мукачiвський
завод "Точприлад" укладено договiр №
96 вiд 16.02.2000р. на вiдкриття
рахункiв
у
цiнних
паперах,
вiдповiдального зберiгання та облiку
прав власностi на цiннi папери
власника, що будуть переданi Зберiгачу
вiдповiдно до умов договору ;
здiйснення операцiй на рахунках у
цiнних паперах, згiдно умов чинного
законодасвта України.
МПП Аудиторська фiрма "КРОНОС"
Приватне підприємство
21444899
01014, Україна, Київська обл., Київ,
Струтинського,6 кв. 304
1478
Аудиторська палат України
25.01.1996
0445319744
5319744
аудиторськi послуги емiтенту
Згiдно з договором № 14/О/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

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

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
24.04.2019

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

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

3
загальнi збори
акцiонерiв

4
15 000

5
178 121

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

6
8,42

Предмет
правочину

7
- купiвля-продаж
земельних дiлянок,
на яких розташованi
виробничi та

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
попереднього
надання згоди
на вчинення
значних
правочинів в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
25.04.2019

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

9
www.tochprilad.com

допомiжнi об'єкти
нерухомого майна,
що належить
Товариству.
Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на 18 квiтня 2019 року (дата складання перелiку осiб, якi мають право на участь у загальних зборах) - 5781996 простих iменних
акцiй.
На зборах зареєструвалися акцiонери та їх уповноваженi представники котрим належить 5320942 акцiй, кiлькiсть голосуючих(голосiв) 5320942 акцiй, що складає 90%
статутного капiталу.
На зборах зареєструвалися акцiонери та їх уповноваженi представники, котрим належить

5320942 акцiй, кiлькiсть голосуючих(голосiв) - 5320942 шт.

Кiлькiсть голосiв, шт.
бiльше як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi
(50% = 2954916)
"ЗА"
5320942 > 50%
"ПРОТИ"
"УТРИМАЛИСЯ"
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ"
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI":
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 5319078шт.
Кiлькiсть голосiв, шт.
% бiльше як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi
"ЗА"
3283999 55,57%
"ПРОТИ"
0
0
"УТРИМАЛИСЯ"
2035079 34,44%
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ"
0
0
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI":
0
0
2

24.04.2019

загальнi збори
акцiонерiв

15 000

178 121

8,42

- 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.

25.04.2020

www.tochprilad.com

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на 18 квiтня 2019 року (дата складання перелiку осiб, якi мають право на участь у загальних зборах) - 5781996 простих iменних

акцiй.
На зборах зареєструвалися акцiонери та їх уповноваженi представники котрим належить 5320942 акцiй, кiлькiсть голосуючих(голосiв) 5320942 акцiй, що складає 90%
статутного капiталу.
На зборах зареєструвалися акцiонери та їх уповноваженi представники, котрим належить

5320942 акцiй, кiлькiсть голосуючих(голосiв) - 5320942 шт.

Кiлькiсть голосiв, шт.
бiльше як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi
(50% = 2954916)
"ЗА"
5320942 > 50%
"ПРОТИ"
"УТРИМАЛИСЯ"
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ"
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI":
3

24.04.2019

загальнi збори
акцiонерiв

15 000

178 121

8,42

- правочини про
переробку
давальницької
сировини, ремонт на
територiї України,
оренду обладнання,
спiльну дiяльнiсть з
нерезидентами.

25.04.2019

www.tochprilad.com

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на 18 квiтня 2019 року (дата складання перелiку осiб, якi мають право на участь у загальних зборах) - 5781996 простих iменних
акцiй.
На зборах зареєструвалися акцiонери та їх уповноваженi представники котрим належить 5320942 акцiй, кiлькiсть голосуючих(голосiв) 5320942 акцiй, що складає 90%
статутного капiталу.
На зборах зареєструвалися акцiонери та їх уповноваженi представники, котрим належить

5320942 акцiй, кiлькiсть голосуючих(голосiв) - 5320942 шт.

Кiлькiсть голосiв, шт.
бiльше як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi
(50% = 2954916)
"ЗА"
5320942 > 50%
"ПРОТИ"
"УТРИМАЛИСЯ"
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ"
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI":
4

Опис:

24.04.2019

загальнi збори
акцiонерiв

15 000

178 121

8,42

- оренда, лiзинг
нерухомого або
рухомого майна.

25.04.2019

www.tochprilad.com

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на 18 квiтня 2019 року (дата складання перелiку осiб, якi мають право на участь у загальних зборах) - 5781996 простих iменних
акцiй.
На зборах зареєструвалися акцiонери та їх уповноваженi представники котрим належить 5320942 акцiй, кiлькiсть голосуючих(голосiв) 5320942 акцiй, що складає 90%
статутного капiталу.
На зборах зареєструвалися акцiонери та їх уповноваженi представники, котрим належить

5320942 акцiй, кiлькiсть голосуючих(голосiв) - 5320942 шт.

Кiлькiсть голосiв, шт.
бiльше як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi
(50% = 2954916)
"ЗА"
5320942 > 50%
"ПРОТИ"
"УТРИМАЛИСЯ"
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ"
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI":
5

24.04.2019

загальнi збори
акцiонерiв

15 000

178 121

8,42

- купiвля - продаж
матерiалiв,
компонентiв,
сировини, деталей,
заготовок.

25.04.2019

www.tochprilad.com

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на 18 квiтня 2019 року (дата складання перелiку осiб, якi мають право на участь у загальних зборах) - 5781996 простих iменних
акцiй.
На зборах зареєструвалися акцiонери та їх уповноваженi представники котрим належить 5320942 акцiй, кiлькiсть голосуючих(голосiв) 5320942 акцiй, що складає 90%
статутного капiталу.
На зборах зареєструвалися акцiонери та їх уповноваженi представники, котрим належить
Кiлькiсть голосiв, шт.
бiльше як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi
(50% = 2954916)
"ЗА"
5320942 > 50%
"ПРОТИ"
"УТРИМАЛИСЯ"
"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ"
"НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI":
-

5320942 акцiй, кiлькiсть голосуючих(голосiв) - 5320942 шт.

Підприємство

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

Територія
Організаційно-пра
вова форма
господарювання
Виробництво інструментів і обладнання для
Вид економічної
вимірювання, дослідження та навігації
діяльності
Середня кількість працівників: 779
Адреса, телефон: 89600 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

Дата

КОДИ
29.01.2020

за ЄДРПОУ

14307452

за КОАТУУ

2110400000

за КОПФГ

234

за КВЕД

26.51

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

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

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

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

5 949
6 296
( 347 )
0
69 100
97 947
( 28 847 )
0
0
(0)
0
0
(0)

5 863
6 339
( 476 )
0
65 463
97 491
( 32 028 )
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
152 272

0
148 549

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

3 985
0
0
0
0
0
0
0

2 863
0
0
0
0
0
0
0

1125

6 945

5 012

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

3 019
2 023
0
0
0
6 216
0
3 607
4
0
0
0

2 168
3 739
0
0
0
10 491
0
1 396
19
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
54
25 849

0
0
0
0
14
25 683

1200

0

0

1300

178 121

174 232
На кінець
звітного
періоду
4
1 477
0
0
577
0
0
1 741
135 483
(0)
(0)
0
139 278

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
139 382
(0)
(0)
0
143 177

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

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
3 095
0
4 093
0
0
0
0

0
0
0
0
269
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
7 188

0
0
0
0
0
0
0
269

1600
1605

0
0

0
0

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

0
1 186
1 532
674
761
3 003
321
0
0
0
0
0
0
20 953
27 756

0
1 453
742
0
578
2 449
1
0
0
0
0
0
0
29 462
34 685

1700

0

0

1800
1900

0
178 121

0
174 232

Керівник

Ремiнець Андрiй Петрович

Головний бухгалтер

Галас Ольга Мiгалiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Мукачiвський завод "Точприлад"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

14307452

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

105 556

130 377

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 103 691 )
(0)

( 120 341 )
(0)

2090

1 865

10 036

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
24 142

0
0
0
36 960

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 16 656 )
( 2 421 )
( 10 874 )

( 17 317 )
( 2 694 )
( 14 250 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

12 735

2195
2200
2220

( 3 944 )
0
81

(0)
0
103

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
(0)
(0)
( 36 )
0

0
0
( 5 727 )
(0)
(0)
0

2290

0

7 111

2295
2300

( 3 899 )
0

(0)
-1 451

2305

0

0

2350

0

5 660

2355

( 3 899 )

(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
-3 899

0
5 660

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
3 150
Витрати на оплату праці
2505
78 304
Відрахування на соціальні заходи
2510
16 172
Амортизація
2515
4 263
Інші операційні витрати
2520
30 206
Разом
2550
132 095
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
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
7 205
91 824
18 242
4 384
33 274
154 929
За аналогічний
період
попереднього
року
4
5 909 832
5 909 832
0,640000

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

2615

0,000000

0,640000

2650

0,00

0,00

Керівник

Ремiнець Андрiй Петрович

Головний бухгалтер

Галас Ольга Мiгалiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Мукачiвський завод "Точприлад"

Дата

КОДИ
05.01.2020

за ЄДРПОУ

14307452

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3

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

Код
рядка
2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

136 792
4 409
4 309
0
0
1 386
4 869

164 677
5 132
5 132
0
0
2 075
2 414

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
2 349

0
0
0
0
0
1 619

3100
3105
3110
3115
3116

( 13 078 )
( 66 225 )
( 17 769 )
( 19 965 )
( 1 438 )

( 16 047 )
( 72 162 )
( 19 692 )
( 22 371 )
( 1 034 )

3117

(0)

(0)

3118

( 18 526 )

( 21 337 )

3135
3140
3145

( 21 555 )
( 6 316 )
(0)

( 19 716 )
( 3 674 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 2 245 )
2 652

(0)
( 374 )
21 881

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

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

81
0
0
0

105
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

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

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

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
81

(0)
105

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 4 971 )
(0)
(0)
(0)

(0)
( 21 292 )
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-4 971
-2 238
3 607
27
1 396

(0)
-21 292
694
2 425
488
3 607

Керівник

Ремiнець Андрiй Петрович

Головний бухгалтер

Галас Ольга Мiгалiвна

Приватне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод
"Точприлад"

Підприємство

Дата

КОДИ
30.01.2020

за ЄДРПОУ

14307452

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
1 477
0

4
0
0

5
577
0

6
1 741
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
137 505
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
141 300
0

1 877
0
139 382

0
0
0

0
0
0

1 877
0
143 177

0

-3 899

0

0

-3 899

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

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

-3 899
135 483

0
0

0
0

-3 899
139 278

Керівник

Ремiнець Андрiй Петрович

Головний бухгалтер

Галас Ольга Мiгалiвна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД»

Пояснювальна записка (Примітки)
до фінансової звітності за 2019 рік.
ЗМІСТ
№ розділу

Зміст приміток
Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та
затвердження фінансової звітності за рік, що закінчується
31.12.2019 р.

1

Загальні відомості про Товариство

2

4

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

5

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

6

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

3

7

Примітки до Звіту про власний капітал (Форма №3)

8

Чисті активи

9

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

10

Операційні сегменти

11

Умовні зобов’язання та умовні активи

12

Основні показники оцінки фінансово-господарської діяльності

13

Події після звітної дати

14

Дата затвердження фінансової звітності

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження
фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2017 року
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно
подає фінансовий стан ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД»» (надалі –
Товариство) станом на 31 грудня 2019 року, а також результати його діяльності, рух грошових
коштів та зміни в капіталі за рік, що закінчується цією датою, у відповідності до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»).
При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:
 вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих
принципів;
 прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими;
 інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття і пояснення
будь-яких істотних відступів від них у звітності;
 підготовку звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати діяльність на
безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б
свідчили про протилежне.
Керівництво також несе відповідальність за:
 створення, впровадження та підтримання у Товариства ефективної та надійної системи
внутрішнього контролю;
 ведення достовірної облікової документації, яка б розкривала з обґрунтованою
впевненістю у будь-який час фінансовий стан Товариства і котра б свідчила про те, що
фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ;
 ведення облікової документації у відповідності до законодавства та Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку України;
 застосування необхідних заходів щодо збереження активів Товариства;
 виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень
Від імені керівництва
Голова Правління

А.П. Ремінець

Головний бухгалтер

О.М. Галас

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

в

Інтернеті

на

якій

Адреса електронної пошти: info01@tochprilad.com.

доступна

інформація

про

Товариство:

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

різних типів гучномовців для мобільної

комунікаційної техніки та автомобільної техніки.
-

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

-

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

-

У 2019 році Товариство здійснювало свою виробничу діяльність в умовах сучасного
політичного та економічного стану в Україні..

-

ПрАТ займається експортом робіт (послуг) і , в зв’язку із тим, що курс евро у 2019 році
зменшився, отримані значні від’ємні курсові різниці, що негативно вплинуло на
фінансовий результат поточного року.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Середньооблікова чисельність штатних працівників з початку року:

-

на 31.12.2018 р. – 847 чол.

-

на 31.12.2019 р. – 662 чол.

Облікова чисельність штатних працівників
-

на 31.12.2018 р. –

887 чол.

-

на 31.12.2019 р

-

712 чол

1. Основи підготовки, затвердження та подання фінансової звітності
Концептуальна основа фінансової звітності
(а) Заява про відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності
Фінансова звітність ПрАТ «Мукачівський завод «Точприлад» за 2019 рік складена у
відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що діяли станом на
31.12.2019
року
та
оприлюднені
на
сайті
Міністерства
фінансів
України
(http//www.minfin.gov.ua/).
Зазначені МСФЗ також включають всі діючі стандарти бухгалтерського обліку
(МСБУ-IAS) а також інтерпретації, затверджені Комітетом по інтерпретаціям міжнародної
фінансової звітності.
При складанні фінансової звітності Товариство дотримувалось тих самих суджень,
оцінок та припущень у відношенні застосування принципів облікових політик, методів
обчислення, безперервності діяльності, що і при підготовці фінансової звітності Товариства за
період, що закінчився 31 грудня 2018 року.
(b) Компоненти фінансового звіту, функціональна валюта та валюта звітності
Керуючись МСБО №1 та Законом України від 16.07.1999 року
№ 996-XIV "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" , фінансова звітність складена за
формами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики.
Товариство подає комплект фінансової звітності за рік, що розпочався 01 січня 2019 року та
закінчується 31 грудня 2019 року в такому складі:
-

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

-

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

-

Звіт про рух грошових коштів - Форма №3;

-

Звіт про власний капітал - Форма №4;

-

Текстовий формат «Пояснювальна записка (Примітки ) до фінансової звітності за рік, що
закінчується 31 грудня 2019 р».

Подання фінансової звітності здійснюється з урахуванням вимог МСБО 1 «Подання фінансової
звітності» і НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» в частині, що поширюється
на підприємства, що складають фінансову звітність за МСФЗ.
Дана фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення.

Валюта звітності та одиниця виміру
Валютою фінансової звітності є українська гривня
Усі форми фінансової звітності заповненні у тисячах гривень ( тис. грн.).
Показники розділу IY Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) ф №2
наведені в гривнях с копійками.
Активи та зобов’язання в іноземній валюті
При обліку господарських операцій, здійснених в іноземній валюті, застосовувався курс
відповідної валюти, встановлений Національним банком України на дату здійснення операції
або на дату отримання авансу.
Грошові кошти на валютних рахунках в банках, кредиторська та дебіторська
заборгованості в іноземній валюті відображені в бухгалтерській звітності в сумах, вирахуваних
на підставі офіційного курсу, установленого Національним банком України по видам валют,
станом на 31 грудня 2019 року.
Курсові різниці, що виникли на протязі року за операціями з активами та зобов’язаннями,
вартість яких виражена в іноземній валюті, а також при перерахунку їх станом на звітну дату,
відображені в складі інших операційних доходів та витрат.
Сезонні операції
Діяльність Товариства протягом звітного року не підпадає під істотний вплив сезонних
або циклічних факторів

3

Суттєві положення Облікової політики

(a) Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі та грошові кошти на банківських
рахунках.
(b) Основні засоби
Основні засоби відображаються за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації. Під час трансформації фінансової звітності спеціальною комісією визначено
прийнятну вартість об’єктів основних засобів (згідно з положеннями МСФЗ 1).
У відповідності до облікової політики в майбутньому збільшення вартості об’єкту основного
засобу внаслідок переоцінки відображається в додатковому капіталі.
Оцінку ліквідаційної вартості об’єктів, які є повністю зношеними за чинними нормами
амортизації, але використовуються і відповідають критеріям визнання активу, за обліковою
політикою здійснюється спеціальною комісією Товариства раз на рік, і відображається у складі
додаткового капіталу.

Під час реалізації об’єкта основного засобу сума дооцінки цього об’єкту списується з
додаткового капіталу і включається до нерозподіленого прибутку (збитку).
Якщо складові об’єкту основних засобів мають різний строк корисного використання, то вони
можуть обліковуватись окремо.
Амортизація нараховується із використанням прямолінійного методу на протязі строку
корисного використання кожного об’єкту основних засобів:

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

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

Інструменти, прилади та інвентар
Інші основні засоби

5 років

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

Кредити та позики визнаються за первісною вартістю, яка не включає будь-які витрати,
пов’язані з їх отриманням.
(g) Кредиторська заборгованість
Довгострокова кредиторська заборгованість, яка включає відсоткову складову, оцінюється на
дату балансу за теперішньою (дисконтованою) вартістю.
Довгострокові забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної
оплати компенсації невикористаних відпусток.
Поточна кредиторська заборгованість оцінюється за вартістю погашення (не дисконтується).
(h) Доходи
Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в звітному періоді коли реально
було відвантажено (реалізовано) готову продукцію або замовник отримав послугу у повному
обсязі.
(i) Витрати
Витрати відображаються за методом нарахування.
(g) Податок на прибуток
До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток і відстрочений податок
на прибуток. Відстрочений податковий актив (зобов’язання) відображається у фінансовій
звітності у складі Звіту про сукупний дохід (збиток), окрім випадків, коли відстрочений
податковий актив (зобов’язання) відображається у складі капіталу.
Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як відсоток від прибутку
поточного періоду, що підлягає оподаткуванню (згідно з податковою звітністю з податку на
прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що підлягає оподаткуванню, та ставка податку на
прибуток встановлюється Законодавством України.
Відстрочений податок на прибуток визнається для всіх тимчасових різниць, якщо існує
впевненість, що ці тимчасові різниці будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку,
що підлягає оподаткуванню.
Відстрочений податок на прибуток відображає чистий податковий ефект від тимчасових різниць
між балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей
оподаткування.
(к) Резерви
Згідно МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» резерв визнається в
бухгалтерському обліку, якщо Товариство має поточне зобов’язання, що виникло в результаті
минулих подій, погашення цього зобов’язання є вірогідним та може бути отримана надійна
оцінка суми такого зобов’язання.
До складу Резервів, що обліковуються Товариством згідно облікової політики включаються:




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

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

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

-

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

-

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

(k) Застосування нових стандартів та інтерпретацій з 01 січня 2020 року.
Нові МСФЗ, прийняті станом на 31.12.2019, ефективна дата яких не настала
Концептуальна основа фінансової звітності
У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов'язань, а також
додано нові положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов'язань, подання і
розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація,
представлена у фінансовій звітності, також повинна допомагати користувачам оцінити
ефективність керівництва компанії в управлінні економічними ресурсами. Принцип обачності
трактується через підтримку нейтральність представлених даних. Обачність визначається як
прояв обережності при винесенні суджень в умовах невизначеності. Правдиве уявлення даних
трактується як подання суті операцій, а не тільки їх юридичної форми. Нова редакція КОФЗ
передбачає дві форми звітності: звіт про фінансовий стан і звіт про фінансові результати. Інші
форми об'єднані під назвою «інші форми і розкриття», визначається, що дані фінансової
звітності представляються за певний період і містять порівняльну інформацію, а також за
певних обставин - прогнозні дані.
У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче підприємство», під яким мається на увазі
сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітності.
Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ більше не
розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення активів і
зобов'язань не відносяться до «очікуваних» надходжень або відтоків. Замість цього визначення
економічного ресурсу відноситься до потенціалу активу / зобов'язання виробляти / передавати
економічні вигоди.

Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна вартість
(справедлива вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають. Ефективна дата
01.01.2020 р. Суттєвого впливу поправок на фінансову звітність Товариства не має.
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»
Зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу. Бізнес складається із внесків і суттєвих
процесів, які у сукупності формують здатність створювати віддачу.
Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявність внеску і суттєвого
процесу, у тому числі для компаній, які знаходяться на ранніх етапах розвитку і ще не отримали
віддачу. У разі відсутності віддачі, для того щоб підприємство вважалося бізнесом, має бути
наявним організований трудовий колектив.
Визначення терміну «віддача» звужується, щоб зосередити увагу на товарах і послугах, які
надаються клієнтам, на формуванні інвестиційного доходу та інших доходів, при цьому
виключаються результати у формі скорочення витрат та інших економічних вигод. Крім того,
наразі більше не потрібно оцінювати спроможність учасників ринку замінювати відсутні
елементи чи інтегрувати придбану діяльність і активи.
Організація може застосувати «тест на концентрацію». Придбані активи не вважатимуться
бізнесом, якщо практично вся справедлива вартість придбаних валових активів сконцентрована
в одному активі (або групі аналогічних активів).
Ефективна дата 01.01.2020 р. Впливу поправок на фінансову звітність не має.
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових
оцінках та помилки»
Зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього визначення та застосування цього
поняття завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені в інших
стандартах МСФЗ.
Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, спотворення або
затуманення може вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності
загального призначення, винесені на підставі такої фінансової звітності, що представляє
фінансову інформацію про звітуючу компанію
Зміни забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ.
Ефективна дата 01.01.2020 р. Суттєвого впливу поправок на фінансову звітність не має.
МСБО 10 «Події після звітного періоду», МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», МСБО
37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи", Керівництво із
застосування МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій», Посібник з застосування МСФЗ 4
«Договори страхування», Основи для висновків до МСФЗ 17 «Страхові контракти».
У всіх випадках словосполучення «економічні рішення» замінено словом «рішення», а поняття
«користувачі» звужено до «основних користувачів».

Ефективна дата 01.01.2020 р. Впливу поправок на фінансову звітність не має.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФОЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття
інформації», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»
Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються
в різних фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до похідних інструментів.
Поправки
− змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається, що
контрольний показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що хеджуються і
грошові потоки від інструменту хеджування, не зміниться в результаті реформи;
− обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа
внутрішньобанківської ставки рефінансування;
− не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи;
вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини хеджування.
Ефективна дата 01.01.2020 р. Впливу поправок на фінансову звітність не має.
Інформація, розкрита в Фінансовому звіті Товариства за 2019 рік, ґрунтується на
стандартах, які були прийняті та набрали чинність станом на 31 грудня 2019 р.
Стандарти, які вступлять в силу з 01 січня 2020 року розглядаються керівництвом та
застосовуватимуться із дня набрання чинності, оскільки зміни до МСБО та МСФЗ, що набудуть
чинності після 01.01.2020 року не мають суттєвого впливу на суми відображені в даному
фінансовому звіті.
4

Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення

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


Припущення про подальшу безперервну діяльність. Керівництво вважає, що

Товариство буде продовжувати діяльність як безперервно діюче підприємство. Це припущення
ґрунтується на поточних намірах, фінансовому стані Товариства та комплексу заходів, які
приймаються керівництвом для подальшого стабільного функціонування Товариства.


Інфляційний вплив. Керівництво розрахувало кумулятивний індекс інфляції за

період, який складається з останніх трьох років, включаючи звітний (2017 р -2019 р.). Для

розрахунку застосовувався індекс інфляції, оприлюднений Державною статистикою України. На
дату складання фінансової звітності за 2019 рік кумулятивний індекс інфляції дорівнює (113,7%
х 109,8% х 104,1%)-100=29,96 %. При складанні фінансової звітності за 2018 рік цей показник
дорівнював 40,32 %. Кумулятивний рівень інфляції має чітку тенденцію до зниження.
Пункт 3 МСФО 29 передбачає, що стандарт не встановлює абсолютного рівня, при якому
вважається, що виникає гіперінфляція. Необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з
цим Стандартом є питання судження.
Аналізуючи сукупність якісних та кількісних характеристик стану економічного
середовища в Україні, керівництво Товариства дійшло висновку, що підстави для коригування
фінансової звітності за 2019 рік згідно з МСБО 29 відсутні.


Початкове визнання операцій з пов’язаними сторонами. У ході звичайної

діяльності Товариство здійснює операції з пов’язаними сторонами. МСБО 39 вимагає
обліковувати фінансові інструменти при початковому визнанні за справедливою вартістю. За
відсутності активного ринку таких операцій, для того щоб визначити, чи здійснювались такі
операції за ринковими або неринковими ставками, використовуються професійні судження.
Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних видів операцій з непов’язаними
сторонами та аналіз ефективної процентної ставки.


Зменшення корисності основних засобів. На кожну звітну дату Товариство

визначає наявність об’єктивних ознак знецінення основних засобів. Якщо такі об’єктивні ознаки
існують, Товариство оцінює суму очікуваного відшкодування такого активу. Сума очікуваного
відшкодування – більша з двох оцінок активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти):
справедливої вартості мінус витрати на вибуття та його вартості при використанні. Вартість
відшкодування визначається для окремого активу, за винятком випадків, коли від активу не
надходять грошові потоки, що є значною мірою незалежними від грошових потоків, що
надходять від інших активів або груп активів. Для цього необхідно розраховувати корисну
вартість одиниць, що генерують грошові кошти, на які віднесений об’єкт основних засобів. Для
розрахунку корисної вартості Товариство повинно здійснити оцінку очікуваних майбутніх
грошових потоків від одиниці, що генерує грошові кошти, а також обрати відповідну ставку
дисконту, необхідну, щоб обчислити приведену вартість цих грошових потоків.


Обрання методу амортизації та попередня оцінка строку корисної експлуатації

активів здійснюється на підставі професійного судження. Залишкові терміни

корисного

використання оцінюються керівництвом для кожної одиниці, з урахуванням стану кожної
одиниці та з урахуванням інвестиційної програми Товариства.



Резерв

під

збитки

за

торговою

дебіторською

заборгованістю,

іншою

дебіторською заборгованістю.
Товариство застосовую спрощений підхід щодо торгової дебіторської заборгованості і іншої
дебіторської заборгованості, що належить до сфери застосування МСФЗ 15, відповідно до якого
кредитні збитки завжди оцінюються за весь період дії фінансового інструменту.
Величина очікуваних кредитних збитків визначається як:


Різниця між грошовими потоками, передбаченими договором, і грошовими
потоками,які Товариство очікує отримати;



Зважена за ступенем ймовірності можливих результатів виникнення збитку;



Дисконтована за первісною ЕПС.

Очікувані кредитні збитки за фінансовим активом визнаються шляхом створення резерву під
його знецінення.
Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості по основній діяльності
та іншій дебіторський заборгованості на підставі аналізу по окремим клієнтам. При проведенні
такого аналізу до уваги приймаються наступні фактори: аналіз дебіторської заборгованості по
основній діяльності та іншій дебіторській заборгованості по термінах, їх співставлення по
термінах кредитування клієнтів, фінансове становище клієнтів та погашення ними
заборгованості в минулому. Якби фактичні відшкодовуванні суми були меншими, чим по
оцінкам керівництва, Товариству довелось би врахувати додаткові витрати на знецінення.


Оподаткування

Товариство є платником податку на прибуток та інших податків. Під час визначення суми
зобов’язань з податку на прибуток та інших податків вимагається застосування істотних оцінок
в силу складності українського податкового законодавства та неоднозначного його тлумачення
податковими органами на регіональному та загальнодержавному рівнях. Існують різні операції,
стосовно яких зберігається невизначеність щодо визначення остаточної суми зобов’язань.
Товариство визнає зобов’язання стосовно оцінок та щодо можливості нарахування додаткових
податків. У випадку, коли остаточний податковий результат із цих питань відрізнятиметься від
раніше відображених сум, такі різниці вплинуть на суму податку та податкових зобов’язань того
періоду, в якому цей результат буде визначений.

5. Примітки до Звіту про фінансовий стан (Форма №1 Баланс)
Інформація про наявність майна та зобов'язань Товариства відображена в бухгалтерському
балансі за станом на 31.12.2019 р.
Розшифровки руху майна та зобов'язань наведені у відповідних поясненнях в Примітках.
Звіт про власний капітал (скорочено «ЗВК») пояснює рядки балансу №№ 1400, 1405, 1410,
1415;1420.

Звіт про рух грошових коштів (скорочено «ЗРГК») пояснює рядки балансу №1165
Основні засоби та капітальні інвестиції
Основні засоби відображаються за вартістю придбання (історичною собівартістю) за
вирахуванням накопиченого зносу. Під час трансформації фінансової звітності при переході на
МСФЗ спеціальною комісією було визначено прийнятну вартість об’єктів основних засобів
(згідно МСФЗ 1).
На основі результатів аналізу ринкових цін керівництво дійшло висновку, що у 2019 році
справедлива вартість основних засобів не зазнала суттєвих змін.
Усі основні засоби підлягають амортизації (крім незавершених капітальних інвестицій).
За кожним об'єктом необоротних активів визначається вартість, яка амортизується.
Амортизацію основних засобів Товариство нараховує із застосуванням прямолінійного методу,
який діяв на протязі 2019 року, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до
ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуванні
амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався.
Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені
Обліковою політикою Товариства. Обрання методу амортизації та попередня оцінка строку
корисної експлуатації активів здійснюється на підставі професійного судження. Залишкові
терміни корисного використання оцінюються керівництвом для кожної одиниці, з урахуванням
стану кожної одиниці та з урахуванням інвестиційних планів Товариства.
На дату звітного періоду зобов’язань щодо придбання основних засобів у Товариства
немає.

6

7

5

Разом
Інші
НА-кап.
інвестиції

Інгі основні
засоби

4

Багаторічні
насадження

3

1

Пояснення 5.2 (тис грн)
Інструменти,
прилади,
інвентар

Групи основних
засобів

Транспортні
засоби

Машини та
обладнання

2

та
Будинки
споруди

Основні засоби (Ф1 ряд 1010,1011,1012)

8

9

Первісна
вартість:
Первісна вартість на
01 січня 2019р.

79637

13469

2882

264

44

641

1010

97947

Придбання за 2019 р.

270

160

0

0

0

0

91

521

Дооцінка,уцінказа
2019р.

0

0

0

0

0

0

0

0

Вибуло за 2019 р.

0

408

545

24

0

0

0

977

Інші зміни за 2019р.

0

0

0

0

0

0

0

0

Первісна вартість на
31 грудня 2019р.

79907

13221

2337

240

44

641

1101

97491

16982

8638

2474

242

44

467

0

28847

Дооціка, уцінка,інші
зміни за 2019р.

0

0

0

0

0

0

0

0

Вибуло за 2019 р.

0

372

538

24

0

0

0

934

Нараховано
амортизації за 2019р.

2610

1243

193

16

0

53

0

4115

Знос на 31 грудня
2019р.

19592

9509

2129

234

44

520

0

32028

Залишкова вартість
на 01 січня 2018р.

62655

4831

408

22

0

174

1010

69100

Залишкова вартість
на 31 грудня 2019р.

60315

3712

208

6

0

121

1101

65463

Накопичена
амортизація:
Знос на
2019р.

01

січня

Залишкова
вартість

Інші розкриття про основні засоби:


- основні засоби, одержані за фінансовою орендою: немає;



- вартість основних засобів, переданих в оперативну оренду: 3 981 тис.грн;



вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством
обмеження права власності - немає ;













вартість (балансова) оформлених у заставу основних засобів – 0 тис.грн;
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються
(консервація, реконструкція тощо) – немає;
залишкова (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобівнемає;
вартість основних засобів повністю з амортизованих – 6430 тис.грн;
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів - немає;
вартість основних засобів, призначених для продажу – немає;
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій –
немає;
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
немає;
вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду - немає;
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності – немає;
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю – немає.

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

нематеріальних

Права
користування
майном

1

Пояснення 5.3
Інші нематеріальні
активи

2

Разом

4

5

На 01.01.2019
Первісна вартість

5756

540

6296

Накопичена амортизація

347

347

Надійшло за рік

62

62

Вибуло за рік

19

19

Нараховано амортизації за
рік

148

148

Інші
зміни
(амортизація)

0

0

583

6339

476

476

Дооцінка

Первісна
/амортизація
Первісна
31.12.19 р
Накопичена
на 31.12.19 р

за

рік

вартість
вартість

на

амортизація

5756

(тис грн)

Права користування майном.
Товариство здійснює свою господарську діяльність на земельній ділянці на підставі
юридичних прав, закріплених Державним Актом на право постійного користування землею.
Оскільки Товариство контролює актив та отримує економічні вигоди цей актив визнаний у
попередніх роках в складі нематеріальних активів як права користування .
Термін використання не визначений. Амортизація не нараховується.
На основі результатів аналізу ринкових цін керівництво дійшло висновку, що з дати
останньої переоцінки справедлива вартість права користування земельною ділянкою не зазнала
суттєвих змін. На кінець звітного 2019 року переоцінка не проводилась.
Незавершені капітальні інвестиції на початок звітного періоду складають 1010
тис.грн., на кінець звітного періоду 1101 тис грн. В фінансовій звітності вартість незавершених
капітальних інвестицій відображено в складі основних засобів .
В звітному періоді (2019 рік) сума капітальних інвестицій склала – 583 тис.грн. у тому числі:
-

придбання та поліпшення основних засобів - 521 тис.грн;

-

придбання нематеріальних активів - 62 тис.грн;

В попередньому звітному періоді (2018 рік) сума капітальних інвестицій склала – 1038 тис
грн , у тому числі:
-

придбання та поліпшення основних засобів -942 тис.грн;

-

придбання нематеріальних активів - 96 тис.грн;

Інші фінансові інвестиції (Ф1 ряд 1035)
В складі інших фінансових інвестицій обліковуються довгострокові інвестиції (вкладення) у
цінні папери інших підприємств, а саме акції (іменні, прості, бездокументарні).
На протязі 2019 року змін вартості довгострокових фінансових інвестицій не було.
Переоцінка фінансових інвестицій у 2019 році не здійснювалась.
В фінансовій звітності фінансові інвестиції відображені за собівартістю.
Грошові кошти на їх еквіваленти (Ф1 ряд1165)

Пояснення 5.4 (тис грн)

Грошові кошти

31.12.2019

31.12.2018

в національній валюті

1391

1110

в іноземній валюті

5

2497

Разом

1396

3607

Класифікація запасів (Ф1 ряд 1100)

Пояснення 5.5 (тис грн)

на 31.12.2019
Сировина і матеріали

на 31.12.2018

1200

1069

Паливо

5

7

Тара і тарні матеріали

1

2

Малоцінні
та
швидкозношувані предмети

419

505

Незавершене виробництво та
готова продукція

1238

2402

Разом

2863

3985

Будівельні матеріали
Запасні частини

Інші розкриття про запаси
Балансова вартість запасів:




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

Наявні активи на відповідальному зберіганні: давальницька сировина, що обліковується за
балансом.
Запаси, призначені для продажу (незавершене виробництво та готова продукція):
тис.грн.

- 1238

У 2019 році уцінка (дооцінка) запасів не проводилась.
Товарна дебіторська заборгованість (Ф1 ряд 1125)
Дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складала- 6945 тис. грн , на кінець року
– 5012 тис грн.
Заборгованість з пов’язаними сторонами – немає;
Безнадійна заборгованість у 2019 р. списувалась на суму 10 тис.грн.;
Резерв сумнівних боргів у 2019 р. не нараховувався.
Інша дебіторська заборгованість (Ф1 ряд 1155)
Інша дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складала - 6216 тис. грн , на
кінець – 10491 тис грн.

Безнадійна заборгованість не списувалась.
Резерв сумнівних боргів у звітному 2019 р. не нараховувався.
Довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов’язання (Ф1 ряд 1510)
Товариством укладено з банківською установою, яка є непов’язаною особою, договір про
відновлювану кредитну лінію в національній валюті (гривні) - в вересні 2012 року.
Суми зобов’язань за даним договором складають:


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



на кінець звітного періоду:
0,0 тис грн - сума кредиту;
0,0 тис грн. – відсотки за користування ;

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


Забезпечення на оплату відпусток

31.12.2019
269

31.12.2018
4093

Сума, визнана Товариством як забезпечення на оплату відпусток розрахована, як найкраща
оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов’язання на кінець звітного періоду.
Сума забезпечення окрім зобов’язань на оплату відпусток безпосередньо працівникам також
включає відшкодування видатків за рахунок забезпечення.
Протягом звітного періоду здійснено:
нарахування забезпечень на оплату відпусток в сумі – 4144 тис грн;
- використання суми /тобто, витрачені і списані за рахунок забезпечення / - 7968 тис грн.
Відстрочені податки (Ф1 ряд 1045, 1500)
Відстрочений податок на прибуток визнається для всіх тимчасових різниць, якщо існує
впевненість, що ці тимчасові різниці будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку,
що підлягає оподаткуванню. Відстрочених податкових активів та зобов’язань Товариством у
2019 р. не визнано.

Поточні зобов’язання (Ф1 ряд 1600-1695)
Склад поточних зобов”язань

Пояснення 5.6 (тис грн)

Рядка
Балансу
Ф1/

31.12.2019 31.12.2018

короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

за товари, роботи,послуги

1615

1453

1186

267

розрахунки з бюджетом

1620

742

1532

(790)

розрахунки зі страхування

1625

578

761

(183)

Розрахунки з оплати праці

1893

2449

3003

(554)

інші 1690

29463

23151

6312

1695

34685

29633

5052

аванси
отримані
зобов’язання

та

Разом

Відхилення
/+;-/

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

Статті доходів та витрат

(Ф2 ряд 2000, 2050)

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

Пояснення 6.1

2019 рік

2018 рік

105556

130378

Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, (103690)
послуг)

Інший операційний дохід (Ф2 ряд 2120)

(тис грн.)

(120341)

Пояснення 6.2 (тис грн.)

2019 рік

2018 рік

Дохід від операційної оренди активів

2317

1843

Операційна курсова різниця

1703

7950

Інші операційні доходи

20122

27167

Разом

24142

26656

Інші операційні витрат (Ф2 ряд 2180)

Пояснення 6.3 (тис грн.)

2019 рік

2018рік

Операційна курсова різниця

3479

8885

Інші операційні витрати

5518

7242

Разом

8997

16127

Адміністративні витрати (Ф2 ряд 2130)

Пояснення 6.4 (тис грн.)

2019 рік

2018 рік

заробітна плата та нарахування

7842

7733

витрати на відрядження

242

442

амортизація

1024

1179

комунальні послуги

257

495

податки і збори

2594

2234

витрати на зв»язок

172

156

матеріали та паливо

564

523

резерв відпусток

936

1069

послуги банку

274

314

витрати на страхування

777

1682

інші

1974

1490

Разом

16656

17317

Витрати на збут (Ф2 ряд 2150)

Пояснення 6.5 (тис грн.)

2019 рік

2018 рік

заробітна плата та нарахування

811

943

амортизація

24

33

матеріали

31

46

резерв відпусток

51

138

митні і дозвільні витрати

1335

1276

інші

169

258

Разом

2421

2694

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

Пояснення 6.6 (тис грн.)

2019 рік

2018 рік

Доходи: відсотки отримані

81

103

Витрати: відсотки за кредитом

0,0

(5727)

Інші доходи та витрати (Ф2 ряд 2240, 2270)

Доходи: не операційна курсова різниця

Пояснення 6.7 (тис грн.)

2019 рік

2018 рік

0

0

36

0

Інші доходи
Витрати: не операційна курсова різниця
Інші витрати

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)
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

0

0
0

у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

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

Дооцінка/уцінка

4111

577

1741

137505

141300

2018

1477

577

1741

133722

137517

2019

-

-

-

-

(2022)

(2022)

2018

-

-

-

-

3783

3783

2019

-

2019

(2022)

(2022)

2018

3783

3783

10

Всього

1477

2019

9

Вилучений капітал

8

5

Неоплачений
капітал

4100

7

4

Нерозподілений
прибуток
(непокритий)
збиток

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

Резервний капітал

4095

Додатковий капітал

Скоригований
залишок на початок
року

6

3

дооцінках

2

Капітал у

1

Зареєстрований
(пайовий) капітал

Код
рядк
а

звітний рік

Стаття

Пояснення 7.1 (тис грн.)

11

2018
Розподіл прибутку :
Виплати власникам
(дивіденди)

2019
4200

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових ) фондів

4220

Інші зміни в капіталі

4290

2018

-

2019

-

2018
2019
2018

Разом змін
в капіталі

Залишок на кінець
року

4295

4300

2019

1477

577

1741

135483

139278

2018

1477

577

1741

137505

141300

Загальними зборами акціонерів ПрАТ « Мукачівський завод «Точприлад» прийнято
рішення дивіденди за підсумками роботи у 2019 році не виплачувати та не нараховувати.
Статутний капітал Товариства
Статутний капітал Товариства визначено під час корпоратизації державного майна, яке
знаходилось на державному підприємстві – станом на 01.10.1998 року за діючою на час оцінки
Методикою оцінки вартості майна під час приватизації (затвердженою постановою КМУ № 961
від 16.08.1996р). Статутний капітал Приватного акціонерного товариства „Мукачівський завод
«ТОЧПРИЛАД»” сформований у відповідності до Установчих документів та законодавчих актів
України. Станом на 31.12.2019 року розмір статутного капіталу складає – 1 477 458 (один
мільйон чотириста сімдесят сім тисяч чотириста п’ятдесят вісім) гривень 00 копійок, який
поділено на 5 909 832 (п’ять мільйонів дев’ятьсот дев’ять тисяч вісімсот тридцять дві) акції
однакової номінальної вартості – 0,25 гривні.
Статутний капітал сформований та внесений в повному обсязі.
Форма існування акцій – бездокументарна.
Привілейованих акцій Товариство не має.
Вилучений та неоплачений капітал відсутні.
Потенційних простих акцій немає.
Акціонери, які володіють більше, ніж 10 % акцій Товариства, станом на 31.12.2019
року:
MOROUDON INVESTMENTS LIMITED (Kiпр)
-55,49 % загальної
кількості акцій Товариства;
LEDEMOR INDUSTRIES LIMITED (Kiпр) – 34,43 % загальної кількості
акцій Товариства.
Резервний капітал
Товариством створено резервний капітал в розмірі 1741 тис грн. Розмір резервного
капіталу в звітному періоді не змінювався. Зовнішні вимоги (норми Законодавства, Статуту)
щодо створення резервного капіталу виконані.
Цілі, політки та процеси Товариства стосовно управління капіталом
Керівництво Товариства усвідомлює відповідальність, покладену на нього акціонерами щодо
управління Товариством. Мета управління капіталом Товариства полягає у максимізації
прибутку, забезпечення фінансового розвитку Товариства.
Основні політики управління капіталом полягають у:
-

оптимізації розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та напрямками
використання;

-

забезпечення максимальної прибутковості
передбаченому рівні фінансового ризику;

-

оптимізації обороту капіталу та іншому.

капіталу,

що

використовується

при

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

- від»ємне значення

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

Коефіцієнт фінансового левериджу

- 0,25

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 - 0,24

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. Чисті активи
Найменування показника
Чисті активи

Код
1495

31.12. 2019 р.

31.12 .2018 р.

139278

141300

Чисті активи відповідають вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України. Вартість
чистих активів перевищує зареєстрований (пайовий) капітал на 137801 тис грн.

9. Розрахунки з пов’язаними сторонами. Розміри винагород, виплачених Товариством
управлінському персоналу
В звітному періоді Товариство не здійснювало операції з пов’язаними сторонами, крім
оплати праці управлінському персоналу.
Ключовий управлінський персонал (голова правління, голова та члени правління Товариства,
голова та члени Наглядової ради та ревізійної комісії) отримує короткострокові винагороди, що
включають в себе виплати, пов’язані з виконанням своїх службових обов’язків.
Винагороди управлінському персоналу Товариства

Пояснення 9.1 (тис грн.)

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
адміністративних витрат.

основному

управлінському

1856,4
61,2
200,4
18,6
31
2167,6
476,9
персоналу

відображені

в

складі

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

Доходи звітних

Найменування показника

Валовий прибуток

сегментів

сегментів без ПДВ

РАЗОМ

(збиток)

Операційна діяльність звітних
сегментів:
Від

реалізації

продукції

105556

103691

1865

Seltex

12380

11647

733

Cobcon

1860

1782

78

Egston

8145

7705

440

Lear Corporation Poland

56427

56419

8

Epcos Elektronics Hungari

26537

25546

991

ZF

151

514

-363

Інші

56

78

-22

Інша операційна діяльність

24142

8997

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

Адміністративні витрати

16656

Витрати на збут

2421

Разом від операційної діяльності
Фінансова діяльність
Інші доходи
Інші витрати
Витрати від участі в капіталі
Результат від діяльності сегмента

81

Розшифровка доходів та витрат, наведена вище, відображає дані по операційним сегментам
Товариства.

Комерційні,

адміністративні а також інші

доходи

та витрати не

розподіляються.
Показники за географічно-збутовим сегментом
Найменування показника

Дохід

реалізації

продукції

Aвстрія

Угорщина

14240

Польща

26537

Чехія

56634

8145

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

11.Умовні зобов’язання та умовні активи Товариства
Умовних зобов’язань та умовних активів у Товариства – немає.

12. Основні показники оцінки фінансово-господарської діяльності
Фінансово-господарська діяльність Товариства в звітному періоді по відношенню до
минулого характеризується основними показниками, наведеними в таблиці.
Економічна сутність
показника
1
2
3
Показники ліквідності
Показує величину
власного капіталу, що
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
Назва показника

КОД

на кінець
року
4

на початок
року
5

25683

25849

0,74

0,87

0,66

0,87

Критична ліквідність /абсолютна ліквідність/

Маневреність оборотного капіталу

40

50

Фінансова стабільність /коефіцієнт
фінансування/

60

Фінансова незалежність

70

Маневреність власного капіталу

Коефіцієнт покриття інвестицій

80

90

Коефіцієнт структури довгострокових
вкладень

100

Фінансова залежність

101

Коефіцієнт довгострокового залучення
позикових коштів

102

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

0,04

0,12

0,11

0,16

0,2

0,15

0,8

0,79

0,1

0,098

0,76

0,92

0,002

0,05

1,25

1,26

0,94

0,92

кошти

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

0,01

0,2

Від`ємне
значення

0,02

Рентабельність
1.Рентабельність інвестицій
Прибуток на сумарний капітал

104

Прибуток на власний капітал

105

2. Рентабельність продажу

106

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

0,027
Від`ємне
значення

Від`ємне
значення

12,46

4.1

3,19

17.65

15,77

Показник ділової активності

Оборотність активів

Оборотність дебіторської заборгованості

107

108

Показує, скільки разів
за аналізований період
ті чи інші оборотні
активи повертаються
до початкової стадії
кругообігу, який вони
здійснюють
Показує, скільки разів
протягом періоду
обсяги надходжень від
реалізації можуть
вмістити в собі
середній залишок
дебіторської
заборгованості

13. Події після звітної дати
На дату підписання /затвердження фінансової звітності до випуску за рік, що закінчився
31 грудня 2019 року, керівництву Товариства не відомі будь які події, які б вимагали повернення
на звітну дату та відображення їх наслідків у фінансовій звітності, оскільки вони мають вплив
на фінансовий результат звітного 2019 року.

14. Дата затвердження фінансової звітності Дійсна фінансова звітність підписана 27.02.2020 року від імені керівництва такими посадовими
особами:

Голова правління ___________________________А.П. Ремінець

Головний бухгалтер ______________________________О.М. Галас

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

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

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

9

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

10
11

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

4
5
6
7
8

12
13

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiрма "Галичина-аудитсервiс"
3 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності
22599983
46001, м. Тернопiль, вул. Замкова,
буд. 5, кв. 37
0804
номер: 0768, дата: 29.03.2018
з 01.01.2019 по 31.12.2019
01 - немодифікована
Ми звертаємо увагу на те, що
дiяльнiсть i господарськi операцiї
Товариства, так само i дiяльнiсть
iнших пiдприємств в Українi,
перебувають i можуть далi
перебувати протягом певного часу
пiд впливом тривалої
невизначеностi в економiчному та
полiтичному середовищi України.
Нашу думку не було модифiковано
щодо цього питання
номер: 02/ПРАТ/20, дата: 02.03.2020
дата початку: 02.03.2020, дата
закінчення: 10.04.2020
10.04.2020
65 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВIС"
46001, м. Тернопiль, вул. Замкова, 5/37; Тел.моб. /097/777-35-60
Код ЄДРПОУ - 22599983; E-mail: markian@email.ua
П/р UA963387830000026009060755155

в Тернопiльськiй фiлiї АТ КБ "Приватбанк", м. Київ

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД" станом на 31.12.2019 р.
Головi правлiння та акцiонерам ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД"
РОЗДIЛ 1. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД"
(далi - Товариство), що
складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом)
та Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової
звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання описаного в роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), фiнансова
звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
Товариства на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що
закiнчився зазначеною датою вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(далi-МСФЗ) та чинного законодавства України.
Основа для думки iз застереженням
Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi для забезпечення достовiрностi даних
бухгалтерського облiку Товариством проведено iнвентаризацiю активiв i зобов'язань
вiдповiдно до Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов`язань , затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014р. №879 (iз змiнами i доповненнями).
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю матерiальних активiв станом на 01
листопада 2019 року, оскiльки ми були призначенi аудиторами Товариства пiсля 31 грудня
2019 року. У зв'язку з цим, висновки про достовiрнiсть та повноту показникiв фiнансової
звiтностi, ми базували на аналiзi представлених Товариством документiв по iнвентаризацiї
активiв , а також первинної документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства. За допомогою альтернативних аудиторських процедур ми не змогли впевнитися в
наявностi та кiлькостi запасiв вiдображених у фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31
грудня 2019 року. З урахуванням такого обмеження, наша думка щодо фiнансової звiтностi
за 2019 рiк модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсть даних
звiтного року i вiдповiдних показникiв.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi - МСА) . Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора). Ми
є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та
етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також
виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо,
що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були
найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi
питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та
враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки
щодо цих питань. Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких
слiд надати в нашому аудиторському висновку(звiтi незалежного аудитора) додатково.
Iншi питання
Протягом звiтного року ми не надавали Товариству послуги, перелiченi у ч.4 ст.6
Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017р.
№2258-VIII).
Iнша iнформацiя
Iнша iнформацiя складається з Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк
та iнформацiї, яка мiститься у Звiтi керiвництва (Звiтi про управлiння) за 2019 рiк за
винятком Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою частиною цього звiту, була
отримана до дати аудиторського звiту незалежного аудитора. Iнша iнформацiя не є окремою
фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом незалежного аудитора щодо неї.
Вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, пiдготовлену станом на та за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2019 року, несе управлiнський персонал Товариства.
Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не
робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з
нашим аудитом окремої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою
iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i окремою фiнансовою звiтнiстю або нашими
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить
суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, ми
доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi
повiдомити про цей факт.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за окрему фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання окремої фiнансової
звiтностi, що надає правдиву та неупереджену iнформацiю вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999р. №996-XIV та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити
складання окремої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.
При складаннi окремої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi
дiяльностi та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати
Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що окрема фiнансова звiтнiсть
у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск
аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), що мiстить нашу думку. Обгрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений
вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо
або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення
користувачiв, якщо цi рiшення приймаються на основi цiєї окремої фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження
та професiйний скептицизм протягом свого завдання з аудиту. Крiм того, ми:
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик виявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму аудиторському висновку (звiтi
незалежного аудитора) до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у окремiй фiнансовiй звiтностi
або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi
висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого аудиторського
висновку (звiту незалежного аудитора). Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити
Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст окремої фiнансової звiтностi включно з
розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує окрема фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так щоб досягти достовiрного вiдображення.
Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати
аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора).
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
РОЗДIЛ 2.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I

НОРМАТИВНИХ АКТIВ
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО
1.
Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД"
2.
Код за ЄДРПОУ - 14307452
3.
Мiсцезнаходження - 89600, Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Берегiвська,110
4.
Дата державної реєстрацiї - 13 жовтня 1993 року
5.
Основнi види дiяльностi - 26.51. Виробництво iнструментiв i обладнання для
вимiрювання, дослiдження та навiгацiї
6.
Середня кiлькiсть працiвникiв -662 осiб.
2.1. Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акцiонернi товариства"
вiд 17.09.2008 р. № 514-VI
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова
звiтнiсть за 2019 рiк складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час
проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.
2.2. Виконання вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р.
№ 3480-IV
Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV є перевiрка iнформацiї, зазначеної у Звiтi про
корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини 3 ст. 401 даного закону та
висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння вимогам
пунктах 5-9 частини 3 ст. 401 даного закону та узгодження такого звiту iз внутрiшнiми,
корпоративними та статутними документами Товариства за звiтний перiод.
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне
подання Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою рiчної iнформацiї Товариства,
зокрема, Рiчного звiту керiвництва вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок". Його вiдповiдальнiсть охоплює: розробка, впровадження та використання
внутрiшнього контролю для пiдготовки та достовiрного представлення даних звiту, якi не
мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки тощо.
Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iнформацiю,
зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння.
У зв'язку з нашим аудитом окремої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є
ознайомитися з iнформацiєю, зазначеною у Звiтi про корпоративне управлiння, та при цьому
розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж даною iнформацiєю i окремою фiнансовою
звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд
такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно
iнформацiї, зазначеною у Звiтi про корпоративне управлiння, отриманої до дати аудиторського
висновку (звiту незалежного аудитора) , ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення
цiєї iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
В межах нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi ми виконали аудиторськi
процедури, необхiднi для отримання доказiв щодо iнформацiї та її розкриття у Звiтi
корпоративного управлiння. Вибiр процедур залежав вiд судження аудиторiв, включаючи
оцiнку ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку

цих ризикiв, аудитори розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання
та достовiрного подання Товариством Звiту про корпоративне управлiння з метою розробки
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю.
Ми розглянули iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне
управлiння Товариства за 2019 рiк, пiдготовлену згiдно вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 401
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме:
"
посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується
пiдприємство, або на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який пiдприємство
добровiльно вирiшило застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї; про практику
корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги;
"
пояснення iз сторони пiдприємства, про вiдхилення вiд положень кодексу
корпоративного управлiння i причини таких вiдхилень (за наявнiстю); про прийнятi рiшення
пiдприємства не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння та
обгрунтування причин таких дiй (за наявнiстю);
"
про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень,
"
про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу
пiдприємства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), про проведенi засiдання та загальний опис
прийнятих на них рiшень.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi до зазначених вимог та викривлень, якi
б необхiдно було включити до Звiту.
Ми перевiрили iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне
управлiння Товариства за 2019 рiк, пiдготовлену згiдно вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" при зазначенi iнформацiї у Звiтi про
корпоративне управлiння, а саме:
"
опис основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
Товариства,
"
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
Товариства,
"
обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства,
"
порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства,
"
повноваження посадових осiб Товариства.
За результатами процедур, виконаних щодо iнформацiї, наведеної у пунктiв 5-9 частини
3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" Звiту про корпоративне
управлiння Товариства за 2019 рiк ми не iдентифiкували фактiв суттєвої невiдповiдностi чи
викривлень, якi могли б вплинути на цю iнформацiю. Розкрита iнформацiя у Звiтi про
корпоративне управлiння вiдповiдає дiйсному стану корпоративного управлiння в Товариствi.
2.3. Виконання вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть" вiд 21.12.2017р. № 2258-VIII та МСА
Аудиторськi оцiнки
Ми виконали наш аудит, визначаючи суттєвiсть та оцiнюючи ризик суттєвого
викривлення окремої фiнансової звiтностi. Iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого
викривлення ми провели на рiвнi окремої фiнансової звiтностi та на рiвнi тверджень для класiв
операцiй, залишкiв рахункiв i розкриття iнформацiї. Iдентифiкуючи ризики суттєвого
викривлення в окремiй фiнансовiй звiтностi, ми застосовували професiйний скептицизм.
Ризики на рiвнi окремої фiнансової звiтностi можуть виникати, зокрема, внаслiдок
недолiкiв середовища контролю, а саме недостатньої компетентностi управлiнського
персоналу, вiдсутностi нагляду за складанням окремої фiнансової звiтностi, блокуванням
управлiнським персоналом внутрiшнього контролю, схильностi до привласнення активiв. На

пiдставi iнформацiї, зiбраної у процесi проведення процедур оцiнки ризикiв на рiвнi окремої
фiнансової звiтностi, включаючи аудиторськi докази, отриманi при оцiнцi структури заходiв
контролю та встановленнi того, чи були вони запровадженi, ми не виявили перелiчених
ризикiв, якi привели до модифiкацiї нашої думки.
Ризики на рiвнi тверджень щодо класiв операцiй та подiй, а також пов'язаних розкриттiв
протягом перiоду аудиту, можна описати як:
"
настання - операцiї та подiї, якi були зареєстрованi або розкритi, дiйсно мали мiсце i
стосуються Товариства;
"
повнота - всi операцiї та подiї, якi повиннi реєструватися, були зареєстрованi, а всi
пов'язанi розкриття, якi необхiдно було включити в окрему фiнансову звiтнiсть, було
включено;
"
точнiсть - суми та iншi данi, пов'язанi iз зареєстрованими операцiями i подiями, були
записанi правильно, а пов'язанi розкриття були вiдповiдно вимiрянi й викладенi;
"
закриття перiоду - операцiї та подiї були зареєстрованi у правильному облiковому
перiодi;
"
класифiкацiя - операцiї та подiї були зареєстрованi на належних рахунках;
"
подання - операцiї та подiї вiдповiдно узагальненi або деталiзованi й чiтко викладенi, а
пов'язанi розкриття є релевантними та зрозумiлими в контекстi вимог застосовної
концептуальної основи фiнансового звiтування.
Пiд час аудиту ми не iдентифiкували такi ризики на рiвнi тверджень щодо класiв
операцiй та подiй, якi привели до модифiкацiї нашої думки.
Ризики на рiвнi тверджень щодо залишкiв рахункiв та вiдповiдних розкриттiв на кiнець
перiоду ми оцiнили наступним чином:
"
iснування - активи, зобов'язання та власний капiтал наявнi;
"
права та зобов'язання - Товариство має або контролює права на активи, а зобов'язання є
зобов'язаннями Товариства;
"
повнота - всi активи, зобов'язання та власний капiтал, якi мають реєструватися, були
зареєстрованi, а всi пов'язанi розкриття, якi необхiдно було включити в окрему фiнансову
звiтнiсть, було включено;
"
точнiсть, оцiнка та розподiл - активи, зобов'язання та власний капiтал включенi до
окремої фiнансової звiтностi у вiдповiдних сумах, усi пов'язанi з цим коригування щодо
оцiнки або розподiлу належно зареєстрованi, а пов'язанi розкриття було вiдповiдно вимiрянi та
викладенi;
"
класифiкацiя - активи, зобов'язання та участь у капiталi було вiдображено на
вiдповiдних рахунках;
"
подання - активи, зобов'язання та участь у капiталi вiдповiдно узагальненi або
деталiзованi та чiтко викладенi, а пов'язанi розкриття є релевантними i зрозумiлими в
контекстi вимог застосовної концептуальної основи фiнансового звiтування.
Пiд час аудиту ми iдентифiкували такi ризики на рiвнi тверджень щодо залишкiв
рахункiв на кiнець перiоду.
Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних
iз шахрайством
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що
стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю.
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для
отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його

внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих
викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", ми виконали
процедури оцiнки стану внутрiшнього контролю Товариства.
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i
виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi
облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi
та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Оцiнюючи
вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю
у Товариствi.
Нами були наданi запити до управлiнського персоналу, якi на нашу думку, можуть
мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому
числi по сутi, з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали
розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi Товариства, структуру його власностi, структуру та
спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики,
оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Для оцiнки ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства ми використовували
своє професiйне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали
розумiння системи контролю, якi були розробленi та впровадженi управлiнським персоналом
товариства для запобiгання та виявлення шахрайства.
Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли
привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких
дотримувався управлiнський персонал Товариства для запобiгання й виявлення шахрайства, є
вiдповiдними та ефективними.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказiв стосовно сум та розкриттiв в окремiй фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить
вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень окремої фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання
Товариством окремої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових
полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку
загального подання окремої фiнансової звiтностi.
Внаслiдок властивих аудиту обмежень, якi є наслiдком характеру окремої фiнансової
звiтностi, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах
обгрунтованого перiоду часу та за обгрунтованою вартiстю, а також внаслiдок обмежень,
властивих внутрiшньому контролю, iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi
викривлення в окремiй фiнансовiй звiтностi можуть бути не виявленi навiть в тому разi, якщо
аудит належно спланований та виконується вiдповiдно до МСА.
Нами здiйснено перевiрку вiдповiдностi даних Балансу, головної книги та
аналiтичного облiку Товариства за рiк що минув станом на 31 грудня 2019 року. Перевiркою
вiдхилень не встановлено. Пiд час перевiрки iнших форм звiтностi порушень не виявлено.
Данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. Розбiжностей мiж формами окремої
фiнансової звiтностi не встановлено. Товариство протягом перiоду, що перевiрялося,
дотримувалося обраної облiкової полiтики та забезпечувало її незмiннiсть.
В ходi аудиторської перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на
те, що фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД" за 2019 рiк складена на пiдставi недостовiрних

та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.
Пiд час аудиту аудиторами не були виявленi факти порушення Товариством норм
чинного законодавства в процесi здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та Iншою
iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено.
Чистi активи ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МУКАЧIВСЬКИЙ
ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД" станом на 31.12. 2019 року за даними фiнансової звiтностi становлять
139278 тис.грн., що вiдповiдає вимогам Статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного
товариства" Цивiльного кодексу України.
РОЗДIЛ 3. IНШI ЕЛЕМЕНТИ
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Галичина-аудитсервiс"
Iдентифiкацiйний код

22599983

Мiсцезнаходження, телефон, е-mail
46001, м. Тернопiль, вул. Замкова, буд. 5, кв. 37;
Тел. моб. /097/777-35-60;
Тел. + 38 0352-25-39-36
e-mail:markian@email.ua
Реєстрацiйнi данi
Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi зареєстрований Виконавчим
комiтетом Тернопiльської мiської Ради народних депутатiв 12.07.1995р., номер запису в
Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв: 1 646 120 0000 006550
Номер реєстрацiї аудиторської фiрми в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi
ТОВ "Аудиторська фiрма "Галичина-аудитсервiс"
включена в Реєстр аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi до роздiлу 3 "Суб'єкти
аудиторської дiяльностi,якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi
пiдприємств" за номером 0804
Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi Свiдоцтво №
0768 видане Аудиторською палатою України 29.03.2018р. (рiшення АПУ № 356/4 вiд
29.03.2018р.).
Керiвник
Щирба Маркiян Теодорович, сертифiкат аудитора № 001221, виданий АПУ
28.04.1994 р. Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл
1 "Аудитори" 100977.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Вiдповiдно до договору №02/ПРАТ/20 вiд "02" березня 2020 року аудиторська
перевiрка проводилась нами у перiод з "02" березня 2020 року по "10" квiтня 2020 року в офiсi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД
"ТОЧПРИЛАД"
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є аудиторський висновок (звiт
незалежного аудитора), є аудитор Щирба Маркiян Теодорович. Номер реєстрацiї в Реєстрi
аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл 1"Аудитори" 100977.
Вiд iменi ТОВ "Аудиторська фiрма "Галичина-аудитсервiс"

Директор Щирба Маркiян Теодорович ______________________
Сертифiкат аудитора №001221 вiд 28.04.1994р. Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та
суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл1"Аудитори" 100977.
Адреса аудиторської фiрми: 46001, м. Тернопiль, вул.Замкова,5/37
Дата аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора): 10 квiтня 2020р.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Думка iз застереженням
Ми провели
аудит
фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД"
(далi - Товариство), що
складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) та
Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової
звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання описаного в роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), фiнансова
звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
Товариства на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що
закiнчився зазначеною датою вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(далi-МСФЗ) та чинного законодавства України.
Основа для думки iз застереженням
Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi для забезпечення достовiрностi даних
бухгалтерського облiку Товариством проведено iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно
до Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов`язань , затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 02.09.2014р. №879 (iз змiнами i доповненнями).
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю матерiальних активiв станом на 01
листопада 2019 року, оскiльки ми були призначенi аудиторами Товариства пiсля 31 грудня
2019 року. У зв'язку з цим, висновки про достовiрнiсть та повноту показникiв фiнансової
звiтностi, ми базували на аналiзi представлених Товариством документiв по iнвентаризацiї
активiв , а також первинної документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
За допомогою альтернативних аудиторських процедур ми не змогли впевнитися в наявностi та
кiлькостi запасiв вiдображених у фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2019
року. З урахуванням такого обмеження, наша думка щодо фiнансової звiтностi за 2019 рiк
модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсть даних звiтного року
i вiдповiдних показникiв.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi - МСА) . Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора). Ми є
незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв
Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi

обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами
аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

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

1
03.01.2019

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
04.01.2019

22.03.2019
16.04.2019
24.04.2019

22.03.2019
16.04.2019
25.04.2019

24.04.2019
24.04.2019

25.04.2019
03.05.2019

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, домінуючого
контрольного пакета акцій
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну типу акціонерного товариства

