
Титульний аркуш

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

Директор Винокуров Володимир Петрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

28.04.2015М.П.
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00110237

4. Місцезнаходження

Харківська , Зміївський, 63460, с.м.т. Комсомольське, Балаклійське шосе, будинок 56

5. Міжміський код, телефон та факс

05747 5-28-01 5-32-09

6. Електронна поштова адреса

r47oemz@kharkov.ukrtel.net
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2015
(дата)

2. Річна інформація опублікована у _____ Бюлетень. Відомості НКЦПФР 29.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці http://www.oemz.pat.ua в мережі Інтернет 28.04.2015

(адреса сторінки) (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв) X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
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30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності) X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)

33. Примітки

Іінформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня.
Участі у створені юридичних осіб Товариство не приймало.
Посада корпоративного секретаря не передбачена.
Інформація про рейтингове агентство відсутня в зв'язку з тим, що у статутному капіталі
Товариства немає державної частки, воно немає стратегічного значення для економіки та
безпеки держави, також не займає монопольне (домінуюче) становище.
Дивіденди за звітний період не нараховувались та не сплачувались.
Товариство випуск облігацій не здійснювало.
Випуск інших цінних паперів, які підлягають реєстрації, Товариство не здійснювало.
Похідні цінні папери Товариство не випускало.
Викупу власних акцій не було.
Випуск боргових цінних паперів Товариство не здійснювало.
Особлива інформація протягом звітного періоду не виникала.
Товариство процентних, дисконтних та цільових (безпроцентних) облігацій не випускало.
Іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН Товариство не випускало.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація
про собівартість реалізованої продукції не розкривається в зв'язку з тим, що емітент не
займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна або
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за КВЕД.



ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серія А00 № 166246

3. Дата проведення державної реєстрації
05.05.1994

4. Територія (область)
Харківська

5. Статутний капітал (грн)
85900.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

122
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства
10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління згідно рішення НКЦПФР 2826 від 03.12.2013 р. не заповнюється.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті

ПАТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку

351005
3) поточний рахунок

26002284435700
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті

ПАТ "УкрСиббанк"
5) МФО банку

351005
6) поточний рахунок

26002284435700
ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і

вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної
особи засновника та/або

учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або

учасника
Місцезнаходження

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

учаснику (від загальної кількості)

Міністерство палива та
енергетики України немає 01001 місто Київ вулиця

Хрещатик, будинок 30 0

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

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

учаснику (від загальної кількості)

немає немає немає немає 0

Усього 0



V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Конєв Олександр Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
МН 570240 11.12.2002 Зміївським РВ УМВС України в Харківській області
4) рік народження**
1948
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ДЕМЗ", голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.08.2011 5 років
9) Опис
Відповідає за виробничо-господарську діяльність в цілому по підприємству. Отримує заробітну плату згідно
штатного розкладу. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Рішенням Наглядової ради від
17.05.2014 р. (протокол № 17) звільнений з посади за згодою сторін. Посадова особа емітента непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 19 років. Попередня посада - голова правління
ВАТ "ДЕМЗ".
Бул призначений на посаду рішенням наглядової ради (протокол № 2 від 23.05.2011 р.) терміном на 5 років.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горяєв Віктор Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
ЕЕ 475897 29.05.2001 Керченським МУМ МВС України в Криму
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ДЕМЗ", заступник директора по фінансам.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.05.2011 5 років
9) Опис
Відповідає за фінансову політику підприємства. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Посади на
будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб не було. Посадова особа емітента
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 31 рік. Попередня посада -
заступник директора по фінансам ВАТ "ДЕМЗ".
Призначений на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів (протокол № 11 від 20.05.2011 р.) та
обраний Головою наглядової ради (протокол № 2 від 23.05.2011 р.) терміном на 5 років.



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щербак Антоніна Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
МК 962287 07.11.1998 Зміївським РВ УМВС України в Харківській області
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ДЕМЗ", начальник БТиЗ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.05.2011 5 років
9) Опис
Відповідає за економічну політику підприємства. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Посади на
будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб не було. Посадова особа емітента
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 45 років. Попередня посада -
начальник БТиЗ ВАТ "ДЕМЗ".
Призначена на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів (протокол № 11 від 20.05.2011 р.)
терміном на 5 років.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романченко Сергій Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
МК 635033 11.12.1997 Зміївським РВ УМВС України в Харківській області
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ДЕМЗ", майстер експериментальної дільниці.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.05.2011 5 років
9) Опис
Відповідає за виробництво. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Посади на будь-яких інших
підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб не було. Посадова особа емітента непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 33 роки. Попередня посада - ВАТ "ДЕМЗ", майстер
експериментальної дільниці.
Призначений на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів (протокол № 11 від 20.05.2011 р.)
терміном на 5 років.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди



посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Свинаренко Любов Митрофанівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
МК 254083 07.08.1996 Зміївським РВ УМВС України в Харківській області
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ДЕМЗ", нормувальник.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.05.2011 5 років
9) Опис
Відповідає за господарську діяльність підприємства та за перевірку фінансово-господарської діяльності
товариства. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Посади на будь-яких інших підприємствах не
обіймає. Змін у складі посадових осіб не було. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Стаж роботи - 45 років. Попередня посада - ВАТ "ДЕМЗ", нормировщик.
Призначена на посаду члена ревізійної комісії рішенням загальних зборів (протокол № 11 від 20.05.2011 р.)
терміном на 5 років. Рішенням Ревізійної комісії (протокол № 1 від 20.05.2011 р.) обрана Головою Ревізійної
комісії
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мирна Катерина Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
МН 325974 31.10.1996 Зміївським РВ УМВС України в Харківській області
4) рік народження**
1956
5) освіта**
середньо-спеціальна
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Бухгалтер ПАТ "ДЕМЗ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.05.2011 5 років
9) Опис
Відповідає за перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Отримує заробітну плату згідно
штатного розкладу. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб не було.
Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 39 років.
Попередня посада - Бухгалтер ПАТ "ДЕМЗ".
Призначена на посаду члена ревізійної комісії рішенням загальних зборів (протокол № 11 від 20.05.2011 р.)
терміном на 5 років.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди



посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кутєпова Валентина Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
ММ 219020 24.05.1999 Зміївським РВ УМВС України в Харківській області
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ДЕМЗ", Зам. головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.07.2011 не визначений
9) Опис
Відповідає за бухгалтерський облік підприємства. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Посади на
будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі посадової особи не було. Посадова
особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 43 роки.
Попередня посада - Зам. головного бухгалтера ВАТ "ДЕМЗ".
Призначена на посаду Головного бухгалтера 11.07.2011 р. (наказ № 117) на невизначений термін
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Винокуров Володимир Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
ЕС 894539 04.02.2000 3-м від. Керченського ГУ МВС України в Криму
4) рік народження**
1954
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора ПАТ "ДЕМЗ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.05.2014 3 роки
9) Опис
Відповідає за виробничо-господарську діяльність в цілому по підприємству. Отримує заробітну плату згідно
штатного розкладу. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа емітента непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 35 років. Попередня посада - Заступник
директора ПАТ "ДЕМЗ".
Призначений на посаду рішенням наглядової ради (протокол № 17 від 17.05.2014 р.) терміном на 3 роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Кількість за видами акцій

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової особи
або повне найменування

юридичної особи

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках) прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Директор Конєв Олександр Іванович
МН 570240 11.12.2002

Зміївським РВ УМВС України
в Харківській області

7744 4.50900000000 7744 0 0 0

Голова
наглядової

ради
Горяєв Віктор Васильович

ЕЕ 475897 29.05.2001
Керченським МУМ МВС

України в Криму
57194 33.3 57194 0 0 0

Член
наглядової

ради
Щербак Антоніна Іванівна

МК 962287 07.09.1998
Зміївським РВ УМВС України

в Харківській області
1143 0.665 1143 0 0 0

Член
наглядової

ради

Романченко Сергій
Васильович

МК 635033 11.12.1997
Зміївським РВ УМВС України

в Харківській області
31 0.01800000000 31 0 0 0

Голова
ревізійної

комісії

Свинаренко Любов
Митрофанівна

МК 254083 07.08.1996
Зміївським РВ УМВС України

в Харківській області
31 0.01800000000 31 0 0 0

Член
ревізійної

комісії

Мирна Катерина
Володимирівна

МК 254083 31.10.1996
Зміївським РВ УМВС України

в Харківській області
31 0.01800000000 31 0 0 0

Головний
бухгалтер

Кутепова Валентина
Іванівна

ММ 219020 24.05.1999
Зміївським РВУ МВС України

в Харківській області
1151 0.67000000000 1151 0 0 0

Директор Вінокуров Володимир
Петрович

ЕС 894539 04.02.2000 3-м від.
Керченського ГУ МВС

України в Криму
31775 18.50200000000 31775 0 0 0

Усього 67325 39.198 67325 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.



VІ. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Кількість за видами акцій
Найменування

юридичної особи
Код за

ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках) прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

немає немає немає Харківська немає
немає немає 0 0 0 0 0 0

Кількість за видами акційПрізвище, ім'я, по
батькові фізичної

особи*

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

паспорт**

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках) прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

Вінокуров Володимир
Петрович

ЕС 894539 04.02.1999 3-й від. Керченського
ГУ МВС України в Криму 31775 18.50200000000 31775 0 0 0

Горяєв Віктор
Васильович

МН 570240 11.12.2002 Зміївським РВ УМВС
України в Харківській області 57194 33.3 57194 0 0 0

Стеценко В'ячеслав
Васильович

МН 481634 28.05.1997 Київським РВ ХМУ
УМВС України в Харківській області 31775 18.50200000000 31775 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.



VІІ. Інформація про загальні збори акціонерів

чергові позачерговіВид загальних
зборів* X

Дата проведення 12.05.2014

Кворум зборів** 76.32

Опис

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів, складу лічильної комісії, прийняття рішень з питань
порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт директора по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства 30 2013 р. та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. та прийняття рішення Висновками Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) та затвердження суми та порядку виплати
дивідендів.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення зборів акціонерів.
8. Переобрання членів наглядової ради.
9. Переобрання членів ревізійної комісії.
Рішення
1. Обрати головою зборів Свинаренко Л.М., секретарем – Касьян О.Н.
2. Прийняти до відома річний звіт Директора ПАТ "ДЕМЗ" за 2013 р., роботу визнати
задовільною.
3. Затвердити звіт Наглядової ради, роботу визнати задовільно.
4. Затвердити звіт ревізійної комісії, роботу визнати задовільною
5. Затвердити річний звіт товариства за 2013 р. Звіт про розподіл прибутку прийняти до відома.
6. Взяти до відома інформацію про збиток підприємства у сумі 632 тис. грн. Дивіденди не
нараховувати та не сплачувати.
7. Попередньо схвалити значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є зацікавленість із
визначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
Пропозицій щодо порядку денного не надходило.

ІX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІДА-АУДИТ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 23463381

Місцезнаходження 61012 Харківська немає місто Харків вулиця Червоножовтнева,
будинок 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

№ 3776

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.03.2006

Міжміський код та телефон 057 712-06-76

Факс 057 712-24-22

Вид діяльності Аудиторська діяльність

Опис Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № 131, унесено до реєстру відповідно до
рішення Комісії від 13.02.2007 р. № 1161, дійсне до 27.01.2016 р. Свідоцтво про відповідність
системи контролю якості (про те, що суб’єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню
перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів
аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють
аудиторську діяльність) № 0057, видане рішенням АПУ № 220/4.1 від 23.09.2010 р.



Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 00039002

Місцезнаходження 01001 м. Київ немає місто Київ провулок Шевченка, будинок 12

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ286518

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013

Міжміський код та телефон 044 201-50-46

Факс д/н

Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність,
а саме депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис немає

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 01001 м. Київ немає місто Київ вулиця Ніжній вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

№ 443

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.04.2014

Міжміський код та телефон 044 279-66-51

Факс 044 279-13-22

Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність,
Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Опис ПАТ "НДУ" надає ПАТ "ДЕМЗ" послуги з депозитарного
обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій
емітента.01 жовтня 2013 року ПАТ "НДУ" набув статусу
Центрального депозитарію цінних паперів. Відповідно до вимог
Закону України "Про депозитарну систему України" провадження
депозитарної діяльності Центрального депозитарію не вимагає
надання ліцензії НКЦПФР.
Загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг,
пов’язаних із провадженням депозитарної діяльності, визначається
Правилами Центрального депозитарію цінних паперів,
зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 08.04.2014 р. № 443



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про

реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість

акцій (грн)

Кількість
акцій

(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.10.2011 105/20/1/11 Харківське ТУ
ДКЦПФР UA4000130371

Акція проста
бездокументарна

іменна

Бездокументарні
іменні 0.500 171755 85877.500 100

Опис На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента
на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було.



XІ. Опис бізнесу

За звітний період суттєвих змін в організації не було.

ПАТ "ДЕМЗ" - публічне акціонерне товариство, вищим органом управління якого є загальні збори. В період між
зборами управління підприємством здійснює Директор, призначений Наглядовою радою. Виробничі
приміщення та весь обслуговуючий та керуючий управлінський персонал знаходяться в с.м.т. Комсомольське
Зміївського району Харківської області.

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 118 чол. Чисельність працівників, які працюють за
сумісництвом - 2 чол. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу – 0 чол., за
договорами цівільно-правового характеру - 2 чол. Фонд заробітної плати за 2014 р. складає 4767.1 тис грн. У
порівнянні з 2013 р. збільшився на 187.0 тис. грн. Кадрової програми емітента, спрямованої на забезпечення
рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента немає

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було, реорганізація на підприємстві не здійснювалась.

Суттєві положення облікової політики
Облікова політика акціонерного товариства розкриває конкретні принципи, основи, угоди, правила та практику,
які Товариство застосовує для підготовки і представлення фінансової звітності. Чинна Облікова політика
розроблена на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
З метою складання фінансової звітності за 2014 рік ПАТ "ДЕМЗ" були встановлені наступні принципи облікової
політики, які були використані акціонерним товариством при підготовці фінансової звітності.
Принципи оцінки фінансових показників.
Фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом обліку по фактичним витратам, за виключенням
фінансових інструментів, що оцінюються по справедливій вартості, зміни якої відображаються в складі
прибутку або збитку за період, і активів, наявних для продажу, що відображаються по справедливій вартості.
Межа суттєвості при застосуванні до активів, зобов'язань та капіталу встановлюється з урахуванням вимог
нормативних актів та становить 1% від базового показника. При встановленні межі ПАТ "ДЕМЗ" враховує не
тільки розмір статті, але і економічну сутність, яка повинна бути проаналізована у відповідності до обставин.
Межа суттєвості при складанні фінансової звітності за МСФЗ товариством застосовується тільки до суттєвих
статей.
Функціональна валюта і валюта представлення даних фінансової звітності.
Функціональною валютою підприємства є Українська гривня, яка є національною валютою України.
Операції в іноземній валюті враховуються товариством у валюті по курсу, діючому на дату операції. Усі курсові
різниці враховуються в якості окремого компоненту капіталу як накопичені курсові різниці та відображаються у
звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід).
Українська гривня є також валютою представлення фінансової звітності за Міжнародними стандартами.
Всі дані фінансової звітності округлені з точністю до цілих тисяч гривень.
Визнання доходу
Дохід визнається у тому випадку, якщо отримання економічних вигод акціонерним товариством оцінюється як
вірогідне, і якщо дохід може бути надійно оцінений, незалежно від часу здійснення платежу. Дохід оцінюється
за товаром який переходить до покупця.
Продаж товарів
Дохід від продажу товарів визнається, як правило, при доставці товару, коли істотні ризики і вигоди від
володіння товаром переходять до покупця.
Надання послуг
Дохід від надання послуг визнається, виходячи із справедливої вартості отриманої або такої, що підлягає
отриманню винагороди з урахуванням певних в договорі умов платежу за вирахуванням податків та зборів.
Товариство аналізує угоди, що укладаються ним, які передбачають отримання доходу, у відповідності з певними
критеріями.
Відсотковий дохід і дивіденди
Дохід визнається на основі коли:
а) відсотки мають визнаватися із застосуванням методу ефективної ставки відсотка;
б) роялті мають визнаватися на основі принципу нарахування згідно із сутністю відповідної угоди.
Дивіденди мають визнаватися, коли встановлюється право акціонера на отримання виплати.
Метод ефективного відсотка – це метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або
фінансового зобов’язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов’язань) та розподілу доходу чи



витрат від відсотків на відповідний період.
Дохід від оренди
Дохід від інвестиційної нерухомості, наданої в операційну оренду, враховується по прямолінійному методу
впродовж терміну оренди.
Податок на прибуток
Податкові активи і зобов’язання у фінансовій звітності за МСФЗ визначаються акціонерним товариством за
вартістю погашення із застосуванням наступних ставок: поточні – чинні ставки оподаткування, відстрочені –
ставки, які передбачається використовувати в період реалізації активу або погашення зобов’язання. Розрахунок
відстрочених податків здійснюється товариством балансовим методом відповідно до МСБО 12 "Податок на
прибуток". Відстрочені податкові зобов’язання визнаються до всіх тимчасових різниць, що підлягають
оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням ймовірності наявності в майбутньому
оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають
оподаткуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату й
зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток,
достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки в капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено
безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
Необоротні активи, що утримуються для продажу і припинена діяльність
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу,
оцінюються по меншому з двох значень - балансовій вартості і справедливій вартості за вирахуванням витрат на
продаж. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття класифікуються як утримувані для
продажу, якщо їх балансова вартість підлягає відшкодуванню, в основному, за допомогою угоди з продажу, а не
в результаті тривалого використання. Ця умова вважається дотриманою лише у тому випадку, якщо вірогідність
продажу висока, а актив або група вибуття можуть бути негайно продані у своєму поточному стані.
Основні засоби
До складу основних засобів Товариство відносить матеріальні активи, які:
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду
або для адміністративних цілей;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.
Первісною оцінкою основних засобів є собівартість. Після первісного визнання основні засоби оцінюються за
нижчою з двох: балансовою вартістю (собівартістю) чи сумою очікуваного відшкодування.
Після визнання активом, об’єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю мінус будь-яка
накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Модель переоцінки не
застосовується.
Амортизація нараховується прямолінійним методом, починаючі з моменту, коли об‘єкт став придатним до
експлуатації. Строк корисної експлуатації визнається окремо на підставі рішення комісії та представлений таким
чином.
Будівлі та споруди – від 20 років;
Машини та обладнання – від 2 – до 7 років;
Транспортні засоби – від 5 років;
Офісний та виробничий інвентар – 4 роки;
Інші – 10 років.
Подальші витрати
Витрати, пов'язані із заміною компонента об'єкту основних засобів, визнаються у балансовій вартості цього
об'єкту, якщо існує вірогідність отримання товариством майбутніх економічних вигод від продовження
використання такого компонента і його вартість можна оцінити з достатньою мірою точності. Визнання
балансової вартості заміненого компонента припиняється. Витрати по поточному технічному обслуговуванню і
ремонту об'єктів основних засобів визнаються у складі прибутків або збитків у міру їх здійснення.
Оренда
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються у
орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду
визнаються товариством як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за
угодами про операційну оренду товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Витрати,
включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються витратами.
Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі тоді і тільки тоді, коли воно стає
стороною контрактних положень щодо фінансового інструменту.
За строком виконання зобов’язань фінансові активи товариство класифікує наступним чином: короткострокові –
до одного року, довгострокові – більш одного року.
Фінансові активи оцінюються товариством за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі
прибутку або збитку.
Фінансові активи, утримані до їх погашення, для продажу або позики та дебіторська заборгованість, первинно
оцінюються товариством за справедливою вартістю плюс прямі витрати, пов’язані з придбанням. Після
первинного визнання фінансові активи, утримані до продажу або позики та дебіторська заборгованість,



відображаються на дату балансу за амортизованою вартістю. Фінансові активи, доступні до продажу – за
нижчою з двох оцінок: балансова (справедлива) вартість або вартість очікуваного відшкодування.
Дисконтуванню підлягає довгострокова дебіторська заборгованість, якщо різниця між номінальною сумою
боргу та його дисконтованою вартістю більше 5%. Така довгострокова дебіторська заборгованість підлягає
дисконтуванню з застосуванням наступних ставок:
- для безвідсоткових позик ставка дисконтування та для відсоткових, якщо відсоткова ставка значно
відрізняється від ринкової – середня ринкова ставка відсотків для фізичних осіб;
- для відсоткових позик, якщо відсоткова ставка незначно відрізняється від ринкової – ставка відсотків,
визначена договором;
- безвідсоткові векселя, тощо – подвійна облікова ставка НБУ.
Витрати на позики, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості
активів, визнаються товариством як витрати періоду.
Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість спочатку оцінюється за первинною вартістю, включаючи витрати по угоді. Після
первинного визнання інвестиційна нерухомість враховується за справедливою вартістю, яка відображає ринкові
умови на звітну дату. Доходи або витрати, що виникають від зміни справедливої вартості інвестиційної
нерухомості, включаються в звіт про сукупний дохід за той звітний рік, в якому вони виникли. Справедлива
вартість визначається на підставі проведення незалежної оцінки, виконаної суб’єктом оціночної діяльності.
Визнання інвестиційної нерухомості в балансі (звіті про фінансовий стан) припиняється при її вибутті, або у
разі, якщо вона виведена з експлуатації, і від її вибуття не очікується економічних вигод в майбутньому. Різниця
між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу визнається в звіті про фінансові
результати (звіті про сукупний дохід) за той звітний рік, в якому було припинено його визнання.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються товариством за собівартістю. Після визнання активом, об’єкт нематеріальних
активів обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені
збитки від зменшення корисності. Модель переоцінки не застосовується. Амортизація по нематеріальних
активах нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх
корисного використання і відображається у складі прибутку або збитку. Терміни корисного використання
нематеріальних активів визнаються окремо на підставі рішення комісії.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість визнається товариством як фінансові активи (за винятком дебіторської
заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за
розрахунками з операційної оренди та бюджетом). Первинно заборгованість оцінюється за справедливою
вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. На звітну дату товариство оцінює, чи є об’єктивне
свідчення того, що корисність фінансового активу може зменшуватись. Резерв на знецінення дебіторської
заборгованості нараховується, якщо існує об’єктивний доказ того, що контрагент не зможе виконати свої
зобов’язання перед товариством, а саме існують значні фінансові труднощі, вірогідність банкрутства, порушені
строки виконання зобов’язань, фактичний розрив контракту, зникнення активного ринку для цього фінансового
активу. Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість
активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Сума збитків визнається у
прибутку чи збитку. При нарахуванні резерву товариство використовує метод обліку рахунків за строком
сплати.
Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це може бути об’єктивно
пов’язано з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від
зменшення корисності сторнується за рахунок створеного резерву. Сума сторнування визнається у прибутку чи
збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок резерву на
покриття збитків від зменшення корисності.
Довгострокову дебіторську заборгованість товариство оцінює за амортизаційною вартістю із застосуванням
ставки дисконтування – подвійна облікова ставка НБУ.
Запаси
Запаси визнаються товариством як активи, які:
а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або
в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні
послуг.
Первісно запаси оцінюються товариством за собівартістю. Після первісного визнання - за меншою з таких двох
величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Для визначення собівартості запасів товариство застосовує
метод ФІФО.
Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів
Грошовими коштами товариства є: залишки грошових коштів на рахунках в банках. Залишки грошових коштів
обліковуються у національній валюті – гривня за номінальною вартістю. Операцію в іноземній валюті
товариство відображає після первісного визнання у функціональній валюті, застосовуючи до суми в іноземній
валюті курс "спот" між функціональною валютою та іноземною валютою на дату операції.
Фінансові зобов’язання



Фінансовим зобов’язанням для товариства є: будь-яке зобов’язання, що є:
а) контрактним зобов’язанням (надані грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб’єктові
господарювання, або обмін фінансовими активами або фінансовими зобов’язаннями з іншим суб’єктом
господарювання за умов, які є потенційно несприятливими для суб’єкта господарювання),
б) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами
капіталу суб’єкта господарювання.
Первинно фінансові зобов’язання оцінюються товариством за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки у складі прибутків та збитків плюс прямі витрати, пов’язані з придбанням або випуском. Потім
Товариство оцінює фінансові зобов’язання за амортизованою вартістю.
Акціонерний капітал
Прості іменні акції відображаються у складі акціонерного капіталу. Додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з
емісією простих іменних акцій і опціонами на купівлю акцій, відображаються як зменшення капіталу за
вирахуванням усіх податків.
У разі викупу акцій (викуплені у акціонерів), визнаних в якості власних коштів, сплачена сума, включаючи
витрати, безпосередньо пов’язані з даним викупом, відображається за вирахуванням оподаткування як
зменшення власних коштів.
Викуплені акції класифікуються як власні акції, викуплені у акціонерів, і відображаються як зменшення
загальної величини власних засобів. Сума, виручена в результаті подальшого продажу або повторного
розміщення власних викуплених акцій, визнається як збільшення власних коштів, а прибуток або збиток, що
виникають в результаті даної операції, включаються до складу / виключаються зі складу нерозподіленого
прибутку.
Можливість товариства оголошувати і виплачувати дивіденди підпадає під регулювання чинного законодавства
України. Дивіденди відображаються у фінансовій звітності як розподіл чистого прибутку звітного року та/або
нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість
місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
Резерви
Резерв відображається у звіті про фінансовий стан у тому випадку, коли у товариства виникає юридичне або
обґрунтоване зобов’язання в результаті події та існує ймовірність того, що буде потрібне відволікання коштів
для виконання цього зобов’язання.
Якщо сума такого зобов’язання значна, то резерви визначаються шляхом дисконтування передбачуваних
майбутніх потоків грошових коштів з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає
поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і, де це можливо, ризики, притаманні даним зобов’язанням.
Резерв під реструктуризацію визнається в тому періоді, коли товариство затверджує офіційний детальний план
реструктуризації і приступає до її проведення або публічно оголошує про майбутню реструктуризацію. Резерв
під майбутні операційні витрати не формується.
Виплати працівникам.
При визначенні величини зобов’язань щодо короткострокових винагород співробітників дисконтування не
застосовується, і відповідні витрати визнаються по мірі виконання співробітниками своїх трудових обов’язків.
Щодо сум, очікуваних до виплати в якості премій або в рамках короткострокового плану виплати премій або
участі в прибутках, визнається зобов’язання, якщо у товариства є чинне юридичне або передбачається
сформоване зобов’язання з виплати відповідної суми, що виникло в результаті здійснення співробітником своєї
трудової діяльності в минулому, і величину цього зобов’язання можна оцінити з достатнім ступенем надійності.
Рекласифікація в активи, що утримуються для продажу
Коли балансова вартість об'єкту основних засобів буде відшкодована, швидше за все, в результаті продажу, а не
подальшого використання, цей об'єкт оцінюється за справедливою вартістю і рекласифікується в активи, що
утримуються для продажу. Будь-який дохід від переоцінки визнається у складі прибутку або збитку за період,
окрім тієї частини, яка сторнує визнаний раніше збиток від знецінення цього майна, частина, що залишилася,
відображається в резерві по переоцінці у складі іншого сукупного доходу. Будь-який збиток від переоцінки
визнається в резерві по переоцінці у складі іншого сукупного доходу, окрім тієї частини, яка сторнує визнаний
раніше дохід від переоцінки цього майна, частина, що залишилася, негайно визнається у складі прибутку або
збитку.
Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо ПАТ "ДЕМЗ" має юридичне право здійснювати залік
визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання
одночасно.
Умовні зобов’язання та активи
ПАТ "ДЕМЗ" не визнає умовні зобов’язання. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо
можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Стисла інформація про
умовні активи розкривається, коли находження економічних вигід є ймовірним.
Забезпечення
Забезпечення ПАТ "ДЕМЗ" визнає, якщо:
a) суб’єкт господарювання має існуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події;
б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання
зобов’язання;



в) можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
У разі невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.
Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення існуючого
зобов’язання на кінець звітного періоду. Забезпечення оцінюються товариством за вартістю погашення.
ПАТ "ДЕМЗ" визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування
будь-якої сплаченої суми.
Звітність по сегментах
У фінансовій звітності обов’язковому розкриттю підлягає інформація про сегменти, за видами діяльності.

Основною продукцією, що виробляє підприємство, є устаткування та комплектуючи для потреб
електроенергетики, як теплових так і атомних електростанцій. Розширення асортименту продукції та її
модернізації дають змогу на деякий час витримати конкуренцію з боку постачальників аналогічної продукції
фірми "Елокс" та фірми "Шкода".
Ціни даних фірм набагато дорожчі, а по технологічності продукція заводу набагато краща.
Споживачами продукції для аграрного комплексу (зерносушарки, елеваторні комплекси, грунтообробне
обладнання) є фермерські господарства та приватні підприємства України та країн СНД.
Відсутність кредитування взагалі та аграріїв зокрема, знижують попит на дану продукцію. Перевагами заводу є
незначне зниження ціни та відпуск продукції з частковою відстрочкою платежу до нового врожаю.

За останні п'ять років придбано активів на 1360.6 тис. грн. Відчуження активів на 343.7 тис. грн.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної
участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку у звітному періоді не було.

Основні засоби ПАТ ДЕМЗ розміщені за адресою: Харківська область, Зміївський районн, смт. Комсомольське,
Балаклійське шосе, будинок 56 та частково - офісне приміщення вартістю 508,3 тис. грн. за адресою: місто
Харків, Красношкільна набережна, будинок 16. Основні виробничі засоби використовуються на 65 %.
Проведення капітального будівництва не планується окрім закінчення викупу землі.
Екологічних питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства - немає.
Підприємство планує провести поетапну заміну старого обладнання на нове більш потужне по мірі надходження
грошових коштів від реалізації виробленою продукції.

Так як ПАТ "ДЕМЗ" виготовляє продукцію для агропромислового комплексу, то звичайно його проблеми є
проблемами підприємства. Відсутність привілейованого кредитування, тяжкий фінансовий стан
сільгоспвиробників спричиняє їх низьку купівельну спроможність, що негативно відображається на роботі
заводу.
Коливання фінансування в енергетиці спричиняє коливання обсягів виробництва на ПАТ "ДЕМЗ", та його
циклічну роботу, в залежності від зупинок енергоблоків атомних електростанцій в ремонт.

У 2013 році сплачено штрафних санкцій за порушення чинного законодавства в сумі 55.3 грн.

Фінансування діяльності здійснюється госпрозрахунковим методом.

Укладених та ще не виконаних договорів (контрактів) на 1 січня 2015 року не було.

Підприємство планує зберегти обсяги виробництва продукції для атомних станцій, виходячи з їх фінансування
та потреб (коробки затискачів, блоки електроприводу засувок, проходки герметичні кабельні, модулі кабельні
герметизовані).

У зв'язку з відсутністю фінансування у 2014 році підприємство дослідженнями не займалося.

Судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи у звітному
періоді не було.

Додаткової інформації для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності, підприємство надати
не може.



XІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Власні основні засоби
(тис. грн.)

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)Найменування основних

засобів на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого призначення: 4599 4610 0 0 4599 4610
будівлі та споруди 3680 3589 0 0 3680 3589
машини та обладнання 781 860 0 0 781 860
транспортні засоби 129 107 0 0 129 107
інші 9 54 0 0 9 54
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4599 4610 0 0 4599 4610

Опис Первісна вартість основних засобів не початок року складає 14252 тис. грн. на кінець року - 14546 тис грн.
Сума нарахованого зносу за 2014 рік складає 283 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів – 68,3 %.
Ступінь використання основних засобів - 100,0 %. Обмежень права власності немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 8325 8447
Статутний капітал (тис. грн.) 86 86
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 86 86
Опис Для розрахунку вартості чистих активів за попередній та звітний періоди використовувались Методичні

рекомендації по визначенню вартості чистих активів акціонерних товариств, що затверджені рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.

Висновок Чисті активі Товариства відповідають вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу

(тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X 0 X X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 150 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 511 X X
Усього зобов'язань X 661 X X
Опис: немає



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

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у загальнодоступній

інформаційній базі даних Комісії
Вид інформації

1 2 3

17.05.2014 02.07.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи -
підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА

ФІРМА "ВІДА-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи) 23463381

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61012, місто Харків, вулиця
Червоножовтнева, будинок 8

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3776 30.03.2006

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

131 П 000131 02.07.2013
дійсне до 27.01.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVІ. Текст аудиторського висновку (звіту).

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА

ФІРМА "ВІДА-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи) 23463381

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61012, місто Харків, вулиця
Червоножовтнева, будинок 8

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України

3776 30.03.2006

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

131 П 000131 02.07.2013
дійсне до 27.01.2016

Текст аудиторського висновку (звіту)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"Аудиторська фірма "ВІДА–АУДИТ"
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3776 видане рішенням АПУ № 161 від
30.03.2006 р.

61012, м. Харків, вул. Червоножовтнева, 8, код 23463381, тел. 712-06-76

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"
станом на 31 грудня 2014 року
м. Харків
2015 рік

Наглядовій раді ПАТ "ДЕМЗ"
Керівництву, власникам цінних паперів ПАТ "ДЕМЗ"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
1. Звіт щодо фінансової звітності
1.1. Основні відомості про емітента:



повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"
код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 00110237
місцезнаходження: юридична адреса та фактична адреса: 63460, Харківська обл., Зміївський
район, с.м.т. Комсомольське, шосе Балаклійське, буд. 56.
дата державної реєстрації: 05.05.1994 р., номер запису в єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців № 1 458 107 0034 000233
1.2. Опис аудиторської перевірки.
Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛІДНИЙ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" (далі – ПАТ "ДЕМЗ") у відповідності з вимогами та положеннями Закону України
"Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан)
станом на 31 грудня 2014 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про власний капітал та
звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та
інші пояснювальні примітки.
1.3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
1.4. Відповідальність аудитора.
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання
відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом
господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає
також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
1.5. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Фінансова звітність ПАТ "ДЕМЗ" станом на 31.12.2014 р. підготовлена на основі принципу оцінки статей з фактичної
вартості придбання. Найзначніші розрахункові оцінки і пропозиції відносяться до оцінки запасів на предмет
знецінення, які на звітну дату обов'язково повинні оцінюватися за найменшою з двох оцінок: собівартості або
можливої чистої вартості реалізації. Ми не мали можливості регулювати прийняття рішень товариством на предмет
якості активів, що рахуються на балансі, запасів щодо їх ліквідності і визначення можливої ціни їх реалізації. У нас
немає впевненості у залишках запасів, які є у товариства станом на 31 грудня 2014 р., вартість яких відображена у звіті
про фінансовий стан підприємства. У зв'язку з вище зазначеним ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в
будь-яких коригуваннях вартості запасів, а також статей, що формують звіт про фінансовий стан підприємства. У
фінансовій звітності ПАТ "ДЕМЗ" не врахований резерв сумнівних боргів, що, на нашу думку, не відповідає
прийнятій обліковій політиці Товариства. Сума резерву за 2014 р. повинна складати 763 тис. грн. згідно визначення її
по методу застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Отже, дебіторська заборгованість за товари,
роботи та послуги повинна бути зменшена на суму нарахованого резерву у розмірі 763 тис. грн., а збитки за рік
збільшені на суму 625 тис. грн. (збільшення витрат на збут у сумі 763 тис. грн., та податку на прибуток у розмірі 138
тис. грн.), і нерозподілений прибуток зменшений на 625 тис. грн. відповідно.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної
думки", фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "ДЕМЗ" станом на
31.12.2014 р., її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
2. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
2.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Чисті активи ПАТ "ДЕМЗ" складають 8325 тис. грн., це більше ніж статутний капітал товариства на 8239 тис. грн., що
свідчить про ефективність використання власного капіталу з метою одержання прибутку, забезпечення інтересів
кредиторів та відповідає вимогам статті 155 "Цивільного кодексу України".
Аудитор вважає, що ПАТ "ДЕМЗ" з правової точки зору дотримується статті 155 Цивільного Кодексу України по
визначенню вартості чистих активів.
2.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та
подається до Комісії разом з фінансовою звітністю
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається
емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять



перевірену аудитором фінансову звітність" була проведена перевірка звіту про корпоративне управління на наявність
та достовірність інформації у звіті.
ПАТ "ДЕМЗ" протягом 2014 року надавало особливу інформацію, але не своєчасно про зміни, що відбувалися
протягом року в акціонерному товаристві згідно статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". До
даної інформації аудитор відносить зміни у персональному складі посадових осіб, що відповідає положенню про
розкриття інформації емітентами цінних паперів
Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у
зв’язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.
2.3. Виконання значних правочинів відповідно Закону України "Про акціонерні товариства"
Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення
товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є
його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової
звітності.
Аудитор виконав процедури щодо відповідності дій Товариства вимогам статті 70 Закону України "Про акціонерні
товариства". До даної інформації аудитор відносить договори, сума яких перевищувала 10 і більше відсотків вартості
активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, що відповідає статуту товариства та Закону
України "Про акціонерні товариства".
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство
дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.
2.4. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"
Формування складу органів управління ПАТ "ДЕМЗ" здійснюється відповідно до його статуту, затвердженого
рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 11 від 20.05.2011 р.) та рішень загальних зборів акціонерів.
ПАТ "ДЕМЗ" розроблені та прийняті загальними зборами акціонерів "Положення про загальні збори акціонерів"
(протокол № 11 від 20.05.2011 р.).
Дивідендна політика товариства врегульована п. 4.2 - 4.10 Статуту товариства, який затверджено загальними зборами
акціонерів (протокол № 11 від 20.05.2011 р.). ПАТ "ДЕМЗ" у 2014 році не нараховувало та не сплачувало дивіденди за
2013 рік.
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи управління:
- загальні збори;
- наглядова рада;
- виконавчий орган - директор;
- ревізійна комісія.
Порядок формування та функціонування наглядової ради врегульовано п. п. 6.41 – 6.52 Статуту товариства. Фактична
періодичність засідань наглядової ради не відповідає термінам, визначеним Статутом товариства – не рідше одного
разу на квартал та Закону України "Про акціонерні товариства". Протягом року зміни у складі наглядової ради не
відбувалися.
Директор товариства протягом 2014 року здійснював поточне управління фінансово – господарською діяльністю в
межах його повноважень згідно п.п. 6.53 – 6.57 Статуту товариства. Протягом 2014 року відбулися зміни директора
товариства.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства у 2014 році здійснювався ревізійною комісією та
зовнішнім аудитором. Наглядова рада акціонерного товариства не прийняла рішення щодо запровадження в
товаристві посади внутрішнього аудитора, тому створення служби внутрішнього аудита не передбачено внутрішніми
документами товариства. Ревізійна комісія спеціальні перевірки протягом 2014 року не здійснювала.
Порядок формування та функціонування ревізійної комісії врегульовано п.п. 7.1 - 7.16 Статуту товариства. Змін у
складі ревізійної комісії протягом звітного року не відбувалось.
Протягом звітного періоду змін зовнішнього аудитора не було. Затвердження зовнішнього аудитора – ТОВ "АФ
"ВІДА-АУДИТ" відбувалось у відповідності до вимог Статуту Товариства.
Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПАТ "ДЕМЗ", вважає за необхідне зазначити наступне:
Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок,
забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та
бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів товариства, достовірність звітності та включає попередній,
первинний (поточний) і подальший контроль.
Керівництво ПАТ "ДЕМЗ" в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і
важливість.
Щорічно, але не в строк до 30 квітня після звітного періоду, ПАТ "ДЕМЗ" здає річний звіт, що характеризує
фінансово-господарське положення та результати діяльності товариства, з метою інформування суспільства.
Оцінюючи вищенаведене, аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю ПАТ
"ДЕМЗ".
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"(із змінами) від 17.09.2008 року N 514-VІ аудитор
висловлює думку, що:
- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в основному відповідає вимогам Закону
України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.
- наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває
фактичний стан корпоративного управління та результати його функціонування.



2.5. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта
господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315
"Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища",
аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації
ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що
стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу
та інших працівників суб’єкта господарювання, які, на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може
допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були
виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження. Аудитор
отримав докази стосовно структури товариства, його власності, корпоративного управління, способу фінансування,
облікової політики, цілі та стратегії і пов’язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляду фінансових результатів.
У своїй поточній діяльності ПАТ "ДЕМЗ" має зовнішні та внутрішні ризики. Загальну стратегію управління ризиками
в товаристві визначає Наглядова рада.
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення ПАТ "ДЕМЗ" внаслідок шахрайства.
2.6. Відповідно до МСА 570 "Безперервність" нами отримані достатні та прийнятні аудиторські докази щодо
прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності під час складання
фінансової звітності, які свідчать про відсутність подій чи умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність
ПАТ "ДЕМЗ" безперервно продовжувати свою діяльність.
3. Основні відомості про аудиторську фірму:
повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ВІДА - АУДИТ".
ідентифікаційний код юридичної особи: 23463381
номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів:
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3776, видане рішенням АПУ № 161 від
30.03.2006 р.; дійсне до 27.01.2016 р.
номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку:
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів (серія та номер П 000131, реєстраційний номер 131) видане
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії Свідоцтва з 02.07.2013 р. до 27.01.2016 р.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості (про те, що суб’єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню
перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм
професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність) № 0057,
видане рішенням АПУ № 220/4.1 від 23.09.2010 р.
місцезнаходження юридичної особи: юридична та фактична адреса: 61012, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий
район, вулиця Червоножовтнева, будинок 8.
Телефон (факс): (057) 712-24-22, (057) 712-06-76.
основні відомості про умови договору про проведення аудиту:
Договір на проведення аудиту з ПАТ "ДЕМЗ" № 9/05.02-2015 від 05.02.2015 р.
Дата початку проведення аудиту з 05.02.2015 року, дата закінчення – 28.04.2015 року.
Заступник директора ТОВ "АФ "ВІДА-АУДИТ" Т.В. Бондарук
сертифікат серії А № 002397, виданий рішенням
Аудиторської палати України № 32 від 29.06.1995 року,
дію сертифікату продовжено рішенням
Аудиторської палати № 293/2 від 24.04.2014 р до 29.06.2019 р.
Директор ТОВ "АФ "ВІДА-АУДИТ" О.О. Мезенцева
сертифікат серії А № 004788 виданий рішенням
Аудиторської палати України № 102 від 22.06.2001 р.,
дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати до 22.06.2015 р.
28 квітня 2015 р.



Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 1 00
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього
разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Правління Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в
останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Інших способів не було. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачергових загальних зборів у звітному періоді не було. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0



Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) Ніякі комітети не створювались

Інші (запишіть) Ніякі комітети не створювались

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) Іншого немає.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть): Інших вимог немає. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту) X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена X

Інше (запишіть) Іншого немає.

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 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4

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?

Загальні
збори

акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить
до компетенції

жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету Так Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради Так Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової
ради Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій Ні Так Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так 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) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та
обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Акціонерне товариство користується рекомендованими документами міжнародної

фінансової корпорації. Видавник - Британський фонд НОУ-ХАУ



Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних НКЦПФР про
ринок цінних

паперів

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

Інформація
розміщується

на власній
інтернет-
сторінці

акціонерного
товариства

Фінансова звітність, результати
діяльності Так Так Так Так Ні

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та більше
статутного капіталу

Ні Ні Ні Ні Ні

Інформація про склад органів
управління товариства Так Ні Ні Ні Ні

Статут та внутрішні документи Так Ні Ні Так Ні
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Інших органів немає.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Інших причин немає.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) іншої інформації немає



З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Інших органів немає.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Інших способів немає.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління?
(так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного
управління не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс
корпоративного управління не приймався.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту),
відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управління не приймався.



КОДИ
Дата(рік, місяць,

число) 2015 | 01 | 01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00110237

Територія за КОАТУУ 6321755600
Організаційно-правова форма
господарювання за КОПФГ 231

Вид економічної діяльності за КВЕД 27.12
Середня кількість працівників 122
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Адреса Балаклійське шосе, будинок 56, с.м.т. Комсомольське, Зміївський район, Харківська область, 63460
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив Код рядка На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1 2 3 4 5
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 4267 4295 4355
первісна вартість 1011 0 0 0
знос 1012 0 0 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 332 315 367
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 0 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах 1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом І 1095 4600 4610 5080
ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 1693 2834 572
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0



Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги 1125 1140 828 3266

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 0 0 0
з бюджетом 1135 318 371 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 211 175 84
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1055 66 266
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 212 102 0
Усього за розділом ІІ 1195 4629 4376 4188
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття 1200 0 0 0

Баланс 1300 9229 8986 9268

Пасив Код рядка На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 86 86 86
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 10 10 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8351 8229 7389
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом І 1495 8447 8325 7485
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 46 110 218
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0



Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду) 1531 0 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду) 1532 0 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду) 1533 0 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом ІІ 1595 46 110 218
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 53 88 194
за розрахунками з бюджетом 1620 57 40 293
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 91 81 150
за розрахунками з оплати праці 1630 183 193 308
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 352 149 620
Усього за розділом ІІІ 1695 736 551 1565
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду 1800 0 0 0

Баланс 1900 9229 8986 6268

Примітки
Звіт про фінансовий стан
Основні засоби
Протягом звітного періоду змін в оцінках термінів експлуатації, ліквідаційної вартості, а також зміни методів
амортизації основних засобів не було.
На дату балансу товариство здійснило внутрішній аналіз на предмет зменшення корисності основних засобів і
визначило, що сума очікуваного відшкодування несуттєво відрізняється від балансової вартості основних засобів.
Обмеження права власності товариства на основні засоби станом на 31.12.2014 р. відсутні. Товариство станом на
31.12.2014 р. не має договірних зобов’язань щодо придбання основних засобів. Ознаки знецінення відсутні. Первісна
вартість повністю амортизованих основних засобів на 31.12.2014 р. складає 1513 тис. грн.
Інформація про наявність і рух основних засобів представлена нижче приведеною таблицею:
в тисячах гривень



Земельні
ділянки Інвестиційна нерухомість Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні
засоби Інструменти, прилади інвентар (меблі) Незавершені капітальні інвестиції Разом
Первісна вартість
Станом на 31.12.2012 р. - 508 9186 3641 337 128 13800
Придбання 378 - - 24 120 - 522
Вибуття - - - (3) (67) (70)
Станом на 31.12.2013 р. 378 508 9186 3665 454 61 14252
Придбання - - 248 - 21 25 294
Вибуття - - - - - -
Станом на 31.12.2014 р. 378 508 9186 3913 454 82 25 14546
Накопчена амортизація
Станом на 31.12. 2012 р. - 159 5992 2853 324 51 9379
Амортизація за рік - 17 224 31 4 68 344
Вибуття - - - - (3) (67) (70)
Станом на 31.12. 2013 р. 176 6216 2884 325 52 9653
Амортизація за рік - 17 74 169 22 1 283
Вибуття - - - - - - -
Станом на 31.12. 2014 р. 193 6290 3053 347 53 9936
Залишкова вартість
Станом на 31.12. 2012 р. 349 3194 788 13 77 4421
Станом на 31.12. 2013 р. 378 378 332 2970 781 129 9 4599
Станом на 31.12. 2014 р. 378 378 315 2896 860 107 29 25 4610
Оренда
ПАТ "ДЕМЗ" здає в оренду об'єкт нерухомості (128 кв. м.), який є інвестиційною нерухомістю, що належить йому за
договорами операційної оренди з терміном від 1 року з подальшим продовженням терміну шляхом укладання
додаткових угод. Заміна умов договорів та дострокове їх розірвання можливе лише за згодою обох сторін. За
договорами товариства у орендарів немає права викупу об'єктів оренди після закінчення терміну оренди.
Операційна оренда класифікується як така, якщо вона не передає в основному всі ризики та винагороди щодо
володіння.
Дохід від оренди за угодами про операційну оренду визначається в складі доходу на прямолінійній основі протягом
строку оренди.
Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визначаються, як витрати орендодавця.
ПАТ "ДЕМЗ" вибрана модель обліку нерухомості за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації
і будь-яких збитків від знецінення.
В 2014 році витрати на оренду склали 46 тис. грн., одержаний на поточний рахунок дохід по орендним платежам
склав 70 тис. грн.
Нематеріальні активи
Права користування майном відсутні.
Переоцінки нематеріальних активів не відбулося. Подальша оцінка нематеріальних активів здійснюється і складається
з собівартості нематеріального активу за вирахуванням зносу або збитків від зменшення корисності нематеріального
активу.
Інформація про наявність і рух нематеріальних активів представлена нижче наведеною таблицею:
Програмне забезпечення Разом
Первісна вартість, тис. грн.
Станом на 31.12.2012 - -
Надходження 1 1
Вибуття - -
Станом на 31.12.2013 1 1
Надходження - -
Вибуття - -
Станом на 31.12.2014 1 1
Накопичена амортизація, тис. грн.
Станом на 31 .12. 2012 - -
Нараховане за період - -
Станом на 31.12.2013 - -
Нараховане за період 1 1
Станом на 31.12.2014 1 1
Залишкова вартість, тис. грн.
Станом на 31.12.2012 - -
Станом на 31.12.2013 1 1
Станом на 31.12.2014 - -
Запаси
Товарно-матеріальні запаси відображаються за найменшою з двох величин: фактичною вартістю придбання або
чистою ціною можливої реалізації.
Загальна балансова вартість запасів згідно з класифікаціями, прийнятими для суб'єкта господарювання, розподілена
таким чином:



в тисячах гривень на 31.12.14 р. на 31.12.13 р. на 31.12.12 р.
Сировина та матеріали 335 262 243
Готова продукція 1860 678 1528
Незавершене виробництво та напівфабрикати 639 753 303
Всього запасів 2834 1693 2074
Резерв знецінення - - -
Чиста вартість запасів 2834 1693 2074

До складу готової продукції включені залишки товарів на складах відповідно по роках:
- на 31.12.14 р. у сумі 6 тис. грн.;
- на 31.12.13 р. у сумі 6 тис. грн.;
- на 31.12.12 р. у сумі 6 тис. грн.
Загальний обсяг запасів на 31.12.2014 р. порівняно з минулим періодом збільшився на 1141 тис. грн. (або на 59,7 %),
що характеризується як приплив оборотних запасів в обіг. Балансової вартості запасів, переданих на доопрацювання,
на комісію та в заставу не значиться.
Торгівельна і інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість склалася таким чином:
в тисячах гривень на 31.12.2014 р. на 31.12.2013 р. на 31.12.2012 р.
Торгівельна дебіторська заборгованість 828 1140 4123
Розрахунки з податку на прибуток 371 318 -
Інша дебіторська заборгованість 175 211 104
Разом 1374 1669 4227
Інша дебіторська заборгованість склалася:
в тисячах гривень на 31.12.2014 р. на 31.12.2013 р. на 31.12.2012 р.
Заборгованість з податку на додану вартість - - 29
Заборгованість за іншими податками і відрахування - - -
Розрахунки з постачальниками 162 185 43
Розрахунки до фінансової допомоги на 1 рік 8 16 26
Інша дебіторська заборгованість 5 10 6
Разом 175 211 104
Розрахунок чистої реалізаційної вартості торгівельної дебіторської заборгованості наступний:

в тисячах гривень на 31.12.2014 р. на 31.12.2013 р. на 31.12.2012 р.
Торгівельна дебіторська заборгованість 830 1150 4126
Резерв сумнівних боргів (2) (10) (3)
Разом 828 1140 4123
Основним дебітором ПАТ "ДЕМЗ", який має велику заборгованість є ПАТ ПП "Радій" – 470 тис. грн.
Сальдо рахунку резерву сумнівних боргів наступне:
в тисячах гривень на 31.12.2014 р. на 31.12.2013 р. на 31.12.2012 р.
Сальдо резерву на початок періоду 10 3 169
Витрати пов’язані з нарахуванням резерву - 9 3
Використання резерву (8) (2) (169)
Сальдо резерву на кінець періоду 2 10 3

Станом на 31.12.2013 р. нарахований раніше резерв у сумі 6922,80 грн. по терміну більше двох років оцінювався як
сумнівний до отримання, проте впродовж 2014 року ця заборгованість була боржником погашена.
Дебіторська заборгованість по дебітору ФО-П Любонько в сумі 761,56 грн., що виникла в 2011 році підлягає
списанню з балансу за терміном позовної давності за рахунок резерву нарахованого в 2013 році.
Довгострокова дебіторська заборгованість
Довгострокової дебіторської заборгованості станом на 31.12.2014 р. товариство не має.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти ПАТ "ДЕМЗ" представлені таким чином:
в тисячах гривень на 31.12.2014 р. на 31.12.2013 р. на 31.12.2012 р.
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті 66 1055 10
Грошові кошти та їх еквіваленти , євро - - -
Грошові кошти та їх еквіваленти, долар США - - -
Разом 66 1055 10
Торгівельна і інша кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість склалася таким чином:
в тисячах гривень на 31.12.2014 р. на 31.12.2013 р. на 31.12.2012 р.
Торгівельна кредиторська заборгованість 88 53 470
Аванси отримані 100 327 32
Розрахунки з бюджетом 40 57 260
Інші зобов’язання 323 356 1146
Разом 551 793 1908
У складі авансів отриманих підлягають списанню по терміну позовної давності аванси в сумі 37651,28 грн. (ЗАТ НВО
"Радій" - 37601,28 грн., ТОВ "Мідель" - 50 грн.), без урахування ПДВ - 31376,01 грн.



Інші зобов'язання склалися з наступних зобов'язань :
в тисячах гривень на 31.12.2014 р. на 31.12.2013 р. на 31.12.2012 р.
Заборгованість з оплати праці та нарахувань 274 274 728
Заборгованість з податку на додану вартість 24 -
Зобов’язання з інших податків 33 97
Розрахунки до фінансової допомоги на 1 рік - - 244
Податковий кредит 24 18 2
Розрахунки з підзвітними особами 21 4 70
Інша кредиторська заборгованість 4 3 5
Разом 323 356 1146
Основним кредитором ПАТ "ДЕМЗ", що складає 21,8% усієї заборгованості є СФГ "Мірослава" – 120 тис. грн.
Зобов’язань, пов'язаних з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу на кінець року
немає.
Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції у ПАТ "ДЕМЗ" відсутні.
Забезпечення на виплати персоналу
Товариство оцінювало очікувану вартість накопичуваних компенсацій (забезпечення виплат персоналу, а саме: резерв
відпусток).
Поточні зобов'язання на виплати персоналу складаються з:
в тисячах гривень 2014 р. 2013 р. 2012 р.
Забезпечення виплат відпусток за рік 442 480 598
Разом поточні забезпечення 442 480 598
Податки
Поточна заборгованість за податками обґрунтована господарською діяльністю товариства. Інші податки і збори
включають розрахунки за платежами у бюджет по податках: податку на землю, збір за забруднення навколишнього
природного середовища, які розраховано за нормативами місцевих органів влади.
Податок на прибуток розраховано і сплачено згідно податкового законодавства України (законодавчо встановлена
ставка податку на прибуток у 2012 р. - 21 %, 2013 р. -19%, 2014 р. -18%). Податок на додану вартість розраховано і
сплачено згідно податковому законодавству України (законодавчо встановлена ставка податку на додану вартість у
2012 - 2014 р. р. - 20 %).
Податок на прибуток
З метою відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності відмінності податку на бухгалтерський
прибуток (збиток), який визнано в бухгалтерському обліку, від податку на прибуток, який сформовано в податковому
обліку і відображено в податковій декларації з податку на прибуток, ПАТ "ДЕМЗ" здійснено відособлений облік
виникаючих тимчасових різниць станом на 31.12.2014 р. з нарахуванням відстроченого податкового зобов’язання в
сумі 110 тис. грн. з використанням ставки оподаткування прибутку на 2015 рік у розмірі 18%.
Згідно з прийнятою обліковою політикою витрати (дохід) по податку на прибуток за звітний рік визначаються
виходячи з поточного податку на прибуток з врахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого
податкового активу.
Інформація про тимчасові податкові різниці, як різниця між оцінкою активу або зобов'язання за даними фінансової
звітності і податковою базою цього активу або зобов'язання формується 1 раз на рік на дату річної фінансової
звітності.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання відносяться до таких статей:
на 31.12.2014 на 31.12.2013 на 31.12.2012
Основні засоби 110 48 202
Резерв сумнівних боргів (0) (2) (1)
Сальдо на кінець періоду 110 46 201
Основні компоненти витрат по податку на прибуток представлені нижче:
на 31.12.2014 на 31.12.2013
Поточні витрати з податку на прибуток (585) (875)
Витрати з відстроченого податку на прибуток (64) 155
Податок на прибуток (649) (720)
"Дохід з відстроченого податку на прибуток" являє собою зміни сальдо на кінець кожного звітного періоду.
Кредити отримані
Станом на 31.12.2014 р. товариство кредитів банків не має.

Керівник Винокуров В.П.

Головний бухгалтер Кутепова В.І.
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 14501 17019
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 9824 ) ( 12532 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток 2090 4677 4487
збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 148 90
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 3143 ) ( 2987 )
Витрати на збут 2150 ( 625 ) ( 833 )
Інші операційні витрати 2180 ( 530 ) ( 743 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 527 14
збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 527 14
збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -649 -720



Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 0 0
збиток 2355 ( 122 ) ( 706 )

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка За звітний період За аналогічний період

попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -122 -706

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 6986 7974
Витрати на оплату праці 2505 4865 4650
Відрахування на соціальні заходи 2510 1894 1830
Амортизація 2515 284 277
Інші операційні витрати 2520 1131 1784
Разом 2550 15160 16515

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 171755 171755
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 171755 171755
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.7103 -4.11
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.7103 -4.11
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки

Звіт про сукупний дохід
Дохід ПАТ "ДЕМЗ" складає:
в тисячах гривень за 12 місяців, що закінчилися
31 грудня 2014 року за 12 місяців, що закінчилися
31 грудня 2013 року
Виручка від реалізації готової продукції 14501 17019
Виручка від реалізації товарів - -
Виручка від реалізації робіт і послуг - -
Разом 14501 17019
Інші операційні доходи складають:
в тисячах гривень за 12 місяців, що закінчилися
31 грудня 2014 року за 12 місяців, що закінчилися
31 грудня 2013 року
Дохід від вибиття активів 38 25
Дохід від оренди 70 62
Дохід від списання кредиторської заборгованості 31 -
Інші доходи 9 3
Разом 148 90
Фінансовим результатом до оподатковування за 12 місяців 2014 року є прибуток у сумі 527 тис. грн. проти 14
тис. грн. за відповідний період 2013 року.
Витрати



Витрати ПАТ "ДЕМЗ" складають, у тому числі від:
в тисячах гривень 2014 рік 2013 рік
собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) 9824 12532
адміністративних витрат 3143
2987
витрат на збут 625
833
інших операційних витрат 530
743
Разом 14122
17095
Адміністративні витрати, у том числі:
в тисячах гривень 2014 рік 2013 рік
Амортизація 43 28
Оплата праці та соціальні виплати 2259 2198
Податки та збори 6 6
Послуги третіх сторін 484 495
Матеріальні витрати 187 193
Інші 164 67
Разом 3143
2987
Витрати на збут, у том числі:
в тисячах гривень 2014 рік 2013 рік
Оплата праці та соціальні виплати 427 476
Втрати від знецінення запасів 0 151
Матеріальні витрати 66 43
Послуги третіх сторін 102 154
Резерв сумнівних боргів 0 9
Інші 30 0
Разом 625
833
Інші операційні витрати, у том числі:
в тисячах гривень за 12 місяців, що закінчилися
31 грудня 2014 року за 12 місяців, що закінчилися
31 грудня 2013 року
Оплата праці та соціальні виплати 272 364
Втрати від оренди 46 54
Штрафи, пені 55 119
Послуги третіх сторін 76 134
Інші податки 23 37
Матеріальні витрати 7 10
Інші витрати 51 25
Разом 530
743
Чистий фінансовий результат за 2014 рік - збиток 122 тис. грн., за 2013 рік - збиток 706 тис. грн.

Керівник Винокуров В.П.

Головний бухгалтер Кутепова В.І.



КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ

ЗАВОД"
за ЄДРПОУ 00110237

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний

період попереднього
року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 17569 23594
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 355
Надходження від повернення авансів 3020 0 26
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 48 41
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 115 76
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 9431 ) ( 11803 )
Праці 3105 ( 3877 ) ( 4191 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2072 ) ( 2116 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2635 ) ( 3999 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 143 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 384 ) ( 335 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -667 1505
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 0

необоротних активів 3205 0 2
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0

дивідендів 3220 0 0



Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( 269 ) ( 173 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -269 -171
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0

Отримання позик 3305 1024 1865
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 1024 2109
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 53 ) ( 45 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -53 -289
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -989 1045
Залишок коштів на початок року 3405 1055 10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 66 1055

Примітки

Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів розкриває рух грошових коштів за результатами роботи ПАТ "ДЕМЗ" у 2013 та
2014 роках та залишок грошових коштів на початок та кінець 31.12.2014 року наступне:
в тисячах гривень на 31.12.14 р. на 31.12.13 р. на 31.12.12 р.
Рух коштів у результаті операційної діяльності -667 1505 -379
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності -269 -171 -26
Рух коштів у результаті фінансової діяльності -53 -289 149
Чистий рух грошових коштів -989 1045 -256
Залишок коштів на кінець періоду 66 1055 10

Не грошових операцій товариство не мало.

Керівник Винокуров В.П.

Головний бухгалтер Кутепова В.І.



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00110237

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код
рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 86 0 0 10 8418 0 0 8514
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -67 0 0 -67
Скоригований залишок на початок року 4095 86 0 0 10 8351 0 0 8447
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -122 0 0 -122
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих
і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на створення 4220 0 0 0 0 0 0 0 0



спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -122 0 0 -122
Залишок на кінець року 4300 86 0 0 10 8229 0 0 8325

Примітки

Акціонерний капітал
Власний капітал ПАТ "ДЕМЗ" складається із:
• зареєстрованого капіталу;
• резервного капіталу;
• нерозподіленого прибутку.
Зареєстрований капітал ПАТ "ДЕМЗ" складає 85 877,50 (вісімдесят п’ять тисяч вісімсот сімдесят сім гривень 50 копійок) гривень, який повністю сплачений та поділений на
171 755 (сто сімдесят одна тисяча сімсот п’ятдесят п'ять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,50 гривні кожна.
Резервний капітал ПАТ "ДЕМЗ" станом на 31.12.2014 р. склав 10 тис. грн., або 0,1 % власного капіталу товариства.
Нерозподілений прибуток акціонерного товариства станом на 31.12.2014 р. складає 8229 тис. грн. або 98,8 % акціонерного капіталу Товариства.
Акціонерний капітал ПАТ "ДЕМЗ" має такий склад:
в тисячах гривень на 31.12.14 р. на 31.12.13 р. на 31.12.12 р.
Зареєстрований капітал 86 86 86
Резервний капітал 10 10 10
Нерозподілений прибуток 8229 8351 9057
Всього капітал 8325 8447 9153

Керівник Винокуров В.П.

Головний бухгалтер Кутепова В.І.



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

Текст приміток
Заява про відповідальність керівництва за підготовку і затвердження фінансової звітності
за роки, що закінчились 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року.

Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків незалежних аудиторів, що
міститься в представленому Звіті незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування відповідальності
керівництва і незалежного аудитора, відносно фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" (далі - ПАТ "ДЕМЗ").
Керівництво ПАТ "ДЕМЗ" відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає у всіх
суттєвих аспектах фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2014 року, а також рух грошових коштів і
зміни в капіталі за рік, що закінчився на цю дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
("МСФЗ").
При підготовці фінансової звітності керівництво ПАТ "ДЕМЗ" несе відповідальність за:
Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
Застосування обґрунтованих оцінок і припущень;
Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх суттєвих відхилень в примітках до фінансової звітності;
Підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що ПАТ "ДЕМЗ" продовжуватиме свою діяльність в
найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке допущення неправомірне.
Керівництво ПАТ "ДЕМЗ" також несе відповідальність за:
Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю
в ПАТ "ДЕМЗ";
Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з достатнім ступенем
точності інформацію про фінансовий стан ПАТ "ДЕМЗ" і забезпечити відповідність фінансової звітності
вимогам МСФЗ;
Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів ПАТ "ДЕМЗ";
Запобігання і виявлення фактів шахрайства і інших зловживань.
Фінансова звітність ПАТ "ДЕМЗ" за 2014 рік буде затверджена загальними зборами акціонерів "27" квітня 2015
року.
Від імені Керівництва ПАТ "ДЕМЗ":
Директор ПАТ "ДЕМЗ" В.П. Винокуров

Головний бухгалтер ПАТ "ДЕМЗ" В.І. Кутепова
Продовження тексту приміток

Примітки до фінансової звітності,
в яких викладені значні аспекти облікової політики
та інші пояснювання до фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"
за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

Інформація про товариство.
Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ
ЗАВОД"
Ідентифікаційний код: 00110237
Організаційно-правова форма: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Місцезнаходження юридичної особи: юридична та фактична адреса: 63430, Харківська обл.,
Зміївський район, с.м.т. Комсомольське, шосе Балаклійське, буд. 56
Дата державної реєстрації: 05.05.1994 р., номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб
підприємців № 1 458 120 0000 000233
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" (далі – ПАТ
"ДЕМЗ") створене в результаті приватизації Державного підприємства ДЕМЗ згідно Указу Президента України
про корпоратизацію підприємства від 15.06.93 р. № 210 та наказу Міністерства України від 05.04.1994 р. № 87
про створення Відкритого акціонерного товариства "Дослідний електромонтажний завод". Загальними зборами
від 20 травня 2011 року протокол № 11 Відкрите акціонерне товариство "Дослідний електромонтажний завод"
перейменовано в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД",
який є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Дослідний електромонтажний завод".
Основні види діяльності ПАТ "ДЕМЗ":
27.12 – Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;
25.11 – Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
28.30 – Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;



27.90 – Виробництво іншого електричного устаткування;
25.93 – Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Середня кількість працівників за 2014 рік склала 122 особи.
Директор ПАТ "ДЕМЗ" - Винокуров Володимир Петрович, головний бухгалтер ПАТ "ДЕМЗ" - Кутепова
Валентина Іванівна.
Сумісну діяльність з іншими підприємствами ПАТ "ДЕМЗ" не здійснює.
Спеціальні ліцензії та дозволи на право здійснення підприємницької діяльності:
ПАТ "ДЕМЗ" спеціальних ліцензій та дозволів на право здійснення підприємницької діяльності не має.
Власники акцій
Власниками акцій ПАТ "ДЕМЗ" згідно реєстру власників цінних паперів є 788 осіб, а саме:
- одна юридична особа, у якої 10 000 штук акцій, або 5000,00 гривень, що складає 5,822 % статутного капіталу;
- фізичні особи у кількості 787 осіб, у яких 161755 штук акцій, або 80 877,50 гривень що складає 94,178 %
статутного капіталу.
ПАТ "ДЕМЗ" має трьох акціонерів – фізичних осіб, у яких пакет акцій більш ніж 10% статутного капіталу
товариства, що складає – 70,3 % статутного капіталу.
Випуск акцій:
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (простих іменних) в бездокументарній формі існування зареєстроване
Харківськім територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 04.10.2011 р.,
реєстраційний № 105/20/1/11.
Мета:
Метою діяльності ПАТ "ДЕМЗ" є здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах
акціонерів Товариства.
Примітка 2. Фінансова звітність
Річна фінансова звітність ПАТ " ДЕМЗ " станом на 31.12.2014 року включає:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2014 року;
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2) за 12 місяців 2014 року;
Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 12 місяців 2014 року;
Звіт про власний капітал (форма № 4) за 12 місяців 2014 року.
Примітки до фінансової звітності, основні положення облікової політики ПАТ "ДЕМЗ" та інше. Порівняльну
інформацію стосовно попереднього періоду станом на 31.12.14 р. та на 31.12.13 р.
Фінансова звітність ПАТ "ДЕМЗ" охоплює період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., складена у національній
валюті – гривні.

Примітка 3. Основні підходи до складання фінансової звітності
Основою підготовки фінансової звітності ПАТ "ДЕМЗ" є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з
тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Фінансова звітність за 12 місяців, яка закінчилася 31 грудня 2014 року підготовлена у відповідності з вимогами
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (МСБО) 1 "Подання фінансової звітності".
Примітка 4. Нові стандарти бухгалтерського обліку
ПАТ "ДЕМЗ" застосувало усі нові стандарти, зміни до стандартів і інтерпретації, які набули чинності з 1 січня
2014 року. Наслідки прийняття нових стандартів, змін до стандартів і інтерпретацій не були значними по
відношенню до цієї фінансової звітності.
Деякі нові стандарти та зміни до стандартів, що розкриті в фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня
2014 року не були застосовані ПАТ "ДЕМЗ" достроково.

Продовження тексту приміток
Потенційні та умовні зобов’язання
Зобов’язання за контрактами
Станом на 31.12.2014 р. у Товариства немає значних контрактних зобов’язань з придбання основних засобів, а
також обтяжуючих контрактів.
Юридичні питання
В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості відповідача та позивача за окремими
судовими позовами та претензіями. Керівництво оцінює ймовірність програшу у судових справах як низьку,
тому забезпечення на сплату коштів за даними позовами не нараховувались.
Податкова система
Приймаючи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених податкових активів та
зобов’язань проводилась на основі суджень керівництва Товариства, що базувались на інформації, яка була у
його розпорядженні на момент складання даної фінансової звітності.
При розрахунку сум відстрочених податкових активів та зобов’язань Товариство використовувало ставки
податку, які, як очікується, будуть діяти в період сторнування тимчасових різниць, що привели до виникнення
відповідних відстрочених податкових активів та зобов’язань.
Програми пенсійного забезпечення



Товариство здійснює єдиний соціальний внесок за ставками та в розмірах визначених законодавством України.
Ніяких інших програм пенсійного забезпечення ПАТ не використовує. Будь-які можливі одноразові платежі
працівникам, що виходять на пенсію, ПАТ визнає витратами періоду, в якому такі виплати здійснювалися.

Продовження тексту приміток
Пов'язані сторони
Операції з ключовим керуючим персоналом
В 2014 році Товариство здійснило нарахування ключовому керуючому персоналу у вигляді заробітної плати та
інших нарахувань у сумі 778,3 тис. грн.
Зміни в обліковій політиці
Протягом звітного періоду облікова політика товариства не змінювалася.
Звітність за сегментами
Діяльність товариства зосереджена у двох операційних та одному географічному сегменті. ПАТ "ДЕМЗ" має два
операційних сегмента.
в тисячах гривень інші виробництво усього
дохід від операційної діяльності - 14501 14501
інші операційні доходи 148 - 148
дохід, всього 148 14501 14649
витрати операційної діяльності - 9824 - 9824
адміністративні витрати - 3143 - 3143
витрати на збут - 625 - 625
інші операційні витрати -76 -454 -530
податок на прибуток -649 -649
витрати, всього -76 -14695 -14771
чистий прибуток (збиток) 72 -194 -122
сегментні активи 315 8671 8986
сегментні зобов’язання - 661 661
Події після звітної дати
Згідно з вимогами МСБО 10 "Події після звітного періоду" керівництво ПАТ повідомляє, що суттєвих подій у
товаристві після 31.12.2014 р. не відбувалося.

Інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути
на фінансово-господарський стан Товариства
Зміни власників не відбулось.
Не порушувалося справи про банкрутство, не виносились ухвали про його санацію.
Не порушувалися справи про утворення філій, представництв, про зменшення статутного капіталу
Ймовірність припинення діяльності
Протягом 2014 року характер бізнесу товариства не змінився, обсяги діяльності в порівнянні з 2013 роком
зменшилися на 2518 тис. грн. Основні обсяги доходів товариства у 2014 року надходили від виробництва
електричного устаткування.
ПАТ "ДЕМЗ" протягом 2014 року діяльності своєї не припиняло.
Консолідація та інвестування
Товариство у своєму складі дочірніх підприємств не має. Протягом 2014 року товариство не здійснювало
інвестування в інші підприємства, а також не приймало участі у створенні спільних підприємств.
Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основні фінансові інструменти Товариства включають іншу дебіторську та кредиторську заборгованість,
грошові кошти, (цінні папери).
Основні ризики для товариства включають: валютний ризик, кредитний ризик та ризик ліквідності. Щодо
кредитного ризику, то товариство здійснює постійний моніторинг дебіторської заборгованості. Відносно
кредитного ризику, пов’язаного з фінансовими інструментами (фінансові інвестиції, доступні для продажу,
фінансові інвестиції доступні до погашення) ризик пов’язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому
максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності, а саме проводить постійний
аналіз терміну платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами,
прогнозує потоки грошових коштів, постійно розглядає вартість чистих активів.
Аналіз фінансового стану
На підставі облікових даних був здійснений аналіз показників фінансового стану ПАТ "ДЕМЗ" станом на
31.12.2014 р., а саме: коефіцієнта абсолютної ліквідності, коефіцієнта загальної ліквідності, коефіцієнта
незалежності, коефіцієнта фінансування та інших.
Показники на 31.12.13 р. на 31.12.14 р. Оптимально
1. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)
К1. = 4376 ф.1 ряд. 1195 6,289 7,94 1,0 - 2,0
551 ф.1 ряд. 1695
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
К2 = 66 ф.1 ряд.1160 по ряд.1167 1,433 0,12 0,25 – 0,5



551 ф.1 ряд. 1695
3. Коефіцієнт незалежності (автономії)
К3 = 8325 ф.1 ряд.1495 0,916 0,93 > 0,5
8986 ф.1 ряд.1900
4. Коефіцієнт фінансування
К4 = 661 ф.1 (ряд.1595+ ряд.1695) 0,092 0,08 < 1 зменшення
8325 ф.1 ряд.1495
5. Коефіцієнт рентабельності активів
К5 = - 122 ф.2 ряд.2350 або ряд.2355 -0,062 -0,01 > 0 збільшення
9107,5 ф.1 (ряд.1300 гр.3 + ряд.1300 гр.4) / 2
6. Коефіцієнт рентабельності діяльності
К6 = - 122 ф.2 ряд.2350 або ряд.2355 -0,038 -0,01 > 0 збільшення
14501 ф.2 ряд. 2000
Аналіз показників майнового стану
Аналізуючи майновий стан ПАТ "ДЕМЗ" ми вважаємо, що сума господарських грошових коштів, що є у
товариства, дорівнює валюті балансу в динаміці. Валюта балансу у сумі 8986 тис. грн. свідчить про узагальнену
оцінку вартості майна акціонерного товариства.
Аналіз показників ліквідності та платоспроможності
Показники ліквідності свідчать про можливість акціонерного товариства своєчасно виконувати свої фінансові
зобов’язання. Ліквідність торкається наявності грошових коштів в найближчому майбутньому після виконання
фінансових обов'язків даного періоду.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (К1) ПАТ "ДЕМЗ" показує за скільки разів обсяг обов'язків по
рахункам можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів. Акціонерне товариство не має
труднощів при погашенні поточних зобов'язань по рахунках, так як коефіцієнт загальної ліквідності більше
нормативного значення та складає 7,94. Цей коефіцієнт свідчить про задовільний стан ліквідності активів
товариства. Коефіцієнт загальної ліквідності не є абсолютним показником здібності повернути борги, так як він
характеризує лише наявність обігових активів, але не відображає їх якості.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К2) відображає платіжні можливості акціонерного товариства відносно
сплати короткострокових зобов'язань та показує, яка частина заборгованості підприємства може бути сплачена
негайно грошовими коштами. Станом на 31.12.2014 р. значення коефіцієнту К2 складає 0,12 при нормативному
значенні 0,25 – 0,5, що свідчить про неможливість товариства негайно сплатити грошовими коштами в будь-
який час короткострокові зобов'язання, що є у підприємства.
Коефіцієнт незалежності (автономії) (К3) відображає питому вагу власних грошових коштів власників ПАТ
"ДЕМЗ" в загальній сумі коштів, вкладених в їх майно, та характеризує незалежність підприємства від
позикових коштів. Станом на 31.12.2014 р. значення коефіцієнту К3 складає 0,93 при нормативному значенні не
менш ніж 0,5. Чим вище значення цього коефіцієнту, тим фінансове становище стійкіше, стабільніше і більш
незалежне від зовнішніх кредиторів.
Коефіцієнт рентабельності активів дозволяє визначити ефективність використання активів Товариства, тобто він
показує, скільки гривень прибутку заробила кожна гривня активів підприємства. Значення цього показника
свідчить про те, що на кінець року Товариство з однієї гривні активів одержувало 0,01 гривні збитку.
За звітний період відбулися зміни в активі та пасиві балансу товариства.
Основні засоби акціонерного товариства змінились у порівнянні з попереднім періодом та на кінець 2014 року
складають 51,3 % валюти балансу підприємства. Товариство станом на 31.12.2014 року має грошові кошти у
розмірі 66 тис. грн., або 0,73 % валюти балансу підприємства.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2014 рік складає 14501 тис. грн., що менше в
порівнянні з попереднім періодом на 2518 тис. грн. Інші операційні доходи складають 148 тис. грн.
Знецінення національної валюти
Національна валюта – українська гривня (грн.) – знецінилася у порівнянні з основними світовими валютами.
Офіційні обмінні курси, які встановлюються Національним банком України були наступними:
Валюта 2014 2013 2012
Долар США 15,768556 7,993 7,993
Євро 19,232908 11,041530 10,537172
Російський рубль 0,30304 0,24497 0,26316
Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної стабільності, що
склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою
вартістю в ході звичайної діяльності товариства. Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від
ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю товариства. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості товариством визначається на підставі обставин та інформації, які є на дату балансу.

Директор ПАТ "ДЕМЗ" Винокуров В.П.

Головний бухгалтер ПАТ "ДЕМЗ" Кутепова В.І.
27 квітня 2015 р.


