


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)  

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  

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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість  

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, 
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 
які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

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

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. 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) 

 

34. Примітки 
Юридичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента немає. 
Дивiденди за звiтний перiод не нараховувались та не сплачувались. 
Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. 
Випуск iнших цiнних паперiв, якi пiдлягають реєстрацiї, Товариство не здiйснювало. 
Похiднi цiннi папери Товариство не випускало. 
Викупу власних акцiй не було. 
Випуск боргових цiнних паперiв Товариство не здiйснювало. 
Товариство процентних, дисконтних та цiльових (безпроцентних) облiгацiй не випускало.  
Iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН Товариство не випускало. 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

 



собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент не займається 
видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна або виробництво та розподiлення 
електроенергiї, газу та води за КВЕД. 
У зв'язку з тим, що черговi загальнi збори у 2017 роцi не вiдбулись iз-за вiдсутностi кворуму, 
iнформацiя щодо прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв вiдсутня. 
Iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня. 
Iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв 
вiдсутня. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛIДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
д/н 

3. Дата проведення державної реєстрації 
05.05.1994 

4. Територія (область) 
Харківська  

5. Статутний капітал (грн) 
85877.50 

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) 

97 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

27.12 Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури 
25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй 

28.30 Виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового господарства 
10. Органи управління підприємства 

Iнформацiя про органи управлiння згiдно рiшення НКЦПФР 2826 вiд 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 
263878796713 

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

ПАТ "УкрСиббанк" 
5) МФО банку 

351005 



6) поточний рахунок 

263878796713 
V. Інформація про посадових осіб емітента 

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 
Винокуров Володимир Петрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 
д/н 

4) рік народження** 
1954 

5) освіта** 
вища 

6) стаж роботи (років)** 
44 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Голова Бiлопiльської Райдержадмiнiстрацiї Сумської областi. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
17.05.2014 3 роки 

9) Опис 
Вiдповiдає за виробничо-господарську дiяльнiсть в цiлому по пiдприємству. Згоди посадової 
особи на оприлюднення персональних даних не отримано. Отримує винагороду згiдно штатного 
розкладу. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змiн у персональному складi 
посадової особи не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Стаж роботи - 44 роки. Попередня посада - Голова Бiлопiльської 
Райдержадмiнiстрацiї Сумської областi. 
Призначений на посаду рiшенням наглядової ради (протокол № 17 вiд 17.05.2014 р.) термiном на 3 
роки. 
Повноваження подовженi рiшенням Наглядової ради № 28 вiд 16.04..2017 р. з 21.04.2017 р. 
термiном на 3 роки. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 
Голова наглядової ради - акцiонер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Горяєв Вiктор Васильович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 
д/н 



4) рік народження** 

1960 
5) освіта** 

вища 
6) стаж роботи (років)** 

34 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "ДЕМЗ", заступник директора по фiнансам. 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

17.05.2014 5 рокiв 
9) Опис 

Вiдповiдає за фiнансову полiтику пiдприємства. Згоди посадової особи на оприлюднення 
персональних даних не отримано. Винагороди не отримує. Посади на будь-яких iнших 
пiдприємствах не обiймає. Змiн у складi посадових осiб не було. Посадова особа емiтента 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи - 34 роки. Попередня 
посада - заступник директора по фiнансам ВАТ "ДЕМЗ". 
Переобраний на посаду члена Наглядової ради рiшенням загальних зборiв (протокол № 17 вiд 
17.05.2014 р.) та переобраний Головою Наглядової ради (протокол вiд 19.05.2014 р.) термiном на 5 
рокiв. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член наглядової ради - акцiонер 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Щербак Антонiна Iванiвна 
3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 
4) рік народження** 

1952 
5) освіта** 

вища 
6) стаж роботи (років)** 

48 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "ДЕМЗ", начальник БТиЗ 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

17.05.2014 5 рокiв 
9) Опис 

Вiдповiдає за економiчну полiтику пiдприємства. Згоди посадової особи на оприлюднення 



персональних даних не отримано. Винагороди не отримує. Посади на будь-яких iнших 
пiдприємствах не обiймає. Змiн у складi посадових осiб не було. Посадова особа емiтента 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи - 48 рокiв. Попередня 
посада - начальник БТиЗ ВАТ "ДЕМЗ". 
Переобрана на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв (протокол № 17 вiд 
17.05.2014 р.) термiном на 5 рокiв. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 
Член наглядової ради - акцiонер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Романченко Сергiй Васильович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 
д/н 

4) рік народження** 
1957 

5) освіта** 
вища 

6) стаж роботи (років)** 
36 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ВАТ "ДЕМЗ", майстер експериментальної дiльницi 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
17.05.2014 5 рокiв 

9) Опис 
Вiдповiдає за виробництво. Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не 
отримано. Винагороди не отримує. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змiн у 
складi посадових осiб не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Стаж роботи - 36 рокiв. Попередня посада - ВАТ "ДЕМЗ", майстер 
експериментальної дiльницi. 
Переобраний на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв (протокол № 17 вiд 
17.05.2014 р.) термiном на 5 рокiв. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 
Голова ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Свинаренко Любов Митрофанiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 
д/н 



4) рік народження** 

1951 
5) освіта** 

вища 
6) стаж роботи (років)** 

48 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "ДЕМЗ", нормувальник 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

17.05.2014 5 рокiв 
9) Опис 

Вiдповiдає за господарську дiяльнiсть пiдприємства та за перевiрку фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства. Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не отримано. 
Винагороди не отримує. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змiн у складi 
посадових осiб не було. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Стаж роботи - 48 рокiв. Попередня посада - ВАТ "ДЕМЗ", нормувальник. 
Переобрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв (протокол № 17 вiд 
17.05.2014 р.) термiном на 5 рокiв. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї (протокол № 1 вiд 17.05.2014 р.) 
обрана Головою Ревiзiйної комiсiї. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мирна Катерина Володимирiвна 
3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 
4) рік народження** 

1956 
5) освіта** 

вища 
6) стаж роботи (років)** 

42 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Бухгалтер ПАТ "ДЕМЗ" 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

17.05.2014 5 рокiв 
9) Опис 

Вiдповiдає за перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Згоди посадової особи на 



оприлюднення персональних даних не отримано. Винагороди не отримує. Посади на будь-яких 
iнших пiдприємствах не обiймає. Змiн у складi посадових осiб не було. Посадова особа емiтента 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи - 42 роки. Попередня 
посада - Бухгалтер ПАТ "ДЕМЗ".  
Переобрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв (протокол № 17 вiд 
17.05.2014 р.) термiном на 5 рокiв. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 
Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Кутепова Валентина Iванiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 
д/н 

4) рік народження** 
1951 

5) освіта** 
вища 

6) стаж роботи (років)** 
47 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ВАТ "ДЕМЗ", Зам. головного бухгалтера. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
11.09.2011 не визначений 

9) Опис 
Вiдповiдає за бухгалтерський облiк пiдприємства. Згоди посадової особи на оприлюднення 
персональних даних не отримано. Отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Посади на будь-
яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змiн у персональному складi посадової особи не було. 
Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж 
роботи - 47 рокiв. Попередня посада - Зам. головного бухгалтера ВАТ "ДЕМЗ". 
Призначена на посаду Головного бухгалтера 11.08.2011 р. (наказ № 117) на невизначений термiн 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій (шт.) 

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 Винокуров Володимир 
Петрович  31775 18.50200000000 31775 0 0 0 

Голова 
наглядової 

ради 
Горяєв Вiктор Васильович  57194 33.2998 57194 0 0 0 

Член 
наглядової 

ради 
Щербак Антонiна Iванiвна  1143 0.665 1143 0 0 0 

Член 
наглядової 

ради 

Романченко Сергiй 
Васильович  31 0.01800000000 31 0 0 0 

Голова 
ревiзiйної 

комiсiї 

Свинаренко Любов 
Митрофанiвна  31 0.01800000000 31 0 0 0 

Член 
ревiзiйної 

комiсiї 

Мирна Катерина 
Володимирiвна  31 0.01800000000 31 0 0 0 

Головний 
бухгалтер Кутепова Валентина Iванiвна  1151 0.67000000000 1151 0 0 0 

Усього 91356 53.1908 91356 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Кількість за видами акцій 
Найменування 

юридичної особи 
Ідентифікаційний код 

юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної кількості акцій (у 
відсотках) прості 

іменні 
привілейовані 

іменні 

Кількість за видами акцій 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій 

(штук) 
Від загальної кількості акцій (у 

відсотках) прості 
іменні 

привілейовані 
іменні 

Винокуров Володимир Петрович 31775 18.50200000000 31775 0 

Горяєв Вiктор Васильович 57194 33.2998 57194 0 

Стеценко В'ячеслав Васильович 31775 18.50200000000 31775 0 

Усього 120744 70.3038 120744 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

чергові позачергові Вид загальних 
зборів* X  

Дата 
проведення 07.04.2017 

Кворум 
зборів** 0.00 

Опис 

Порядок денний: 
1. Обрання лiчильної комiсiї. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 
3. Затвердження порядку проведення зборiв 
4. Звiт Наглядової ради за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
5. Звiт Директора Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 р.  
8. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2016 р. Прийняття рiшення про виплату 
дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв. 
9. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. 
10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв щодо вчинення яких є 
зацiкавленiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 
11. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради. 
12. Про визначення кiлькiсного складу Наглядової ради. 
13. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 
Збори не вiдбулися у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 
** У відсотках до загальної кількості голосів. 

чергові позачергові Вид загальних 
зборів*  X 

Дата 
проведення 11.08.2017 

Кворум 
зборів** 100 

Опис 

Порядок денний: 
1. Обрання лiчильної комiсiї. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 
3. Затвердження порядку проведення Зборiв 
4. Звiт Наглядової ради за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
5. Звiт Директора Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 р.  
8. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2016 р. Прийняття рiшення про виплату 
дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв. 
9. Прийняття рiшення про змiну типу акцiонерного Товариства – з публiчного на приватне. 
10. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства. 
11. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї. Обрання особи, 
якiй надаватимуться повноваження з пiдписання нової редакцiї Статуту та забезпечення його 
реєстрацiї. 
12. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, щодо вчинення яких є 
зацiкавленiсть, та правочинiв, вартiсть яких перевищує 25, але менше 50 вiдсоткiв вартостi активiв за 
даними останньої рiчної звiтностi Товариства на перiод з дати прийняття рiшення i до проведення 
чергових загальних зборiв. 
13. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради. 



14. Про визначення кiлькiсного складу Наглядової ради. 
15. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 
Рiшення 
1. Обрали лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Голова комiсiї – Мирна К.В., члени комiсiї Касян 
О.М. та Шеховцова Л.М. 
2. Обрали Головою зборiв - Свинаренко Л.М., секретарем зборiв - Кутепову О.В 
3. Затверджений порядок проведення зборiв. 
4. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 
5. Затвердити звiт Директора Товариства за 2016 рiк. 
6. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 
7. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 
8. Затвердити рiчний прибуток Товариства у розмiрi 1569 тис. грн. Дивiденди за пiдсумками роботи у 
2016 роцi не нараховувати та не сплачувати. Отриманий прибуток спрямувати на розвиток 
виробництва, а саме – придбання обладнання. 
9. Прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного Товариства - з публiчного на приватне. 
10. Прийняте рiшення про змiну найменування Товариства. 
11. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї. Доручити 
Директору Товариства Винокуровi В.П. пiдписати вiд iменi Товариства нову редакцiю Статуту та 
забезпечити його реєстрацiю вiдповiдно до дiючого законодавства. 
12. Попередньо схвалити значнi право чини, щодо вчинення яких є зацiкавленiсть, та право чинiв, 
вартiсть яких перевищує 25, але менше 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
звiтностi Товариства на перiод з дати прийняття рiшення i до проведення чергових загальних зборiв. 
Дати згоду Наглядовiй радi Товариства щодо розгляду кожного значного правочину окремо та 
прийняття за наслiдками розгляду рiшення щодо вчинення такого правочину. 
13. Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради. 
14. Визначити склад Наглядової ради у кiлькостi 3 (трьох) членiв. 
15. Обрати Наглядову раду у наступному складi: Горєв Вiктор Васильович – акцiонер, Щербак 
Антонiна Iванiвна – акцiонер, Романченко Сергiй Васильович – акцiонер. Затвердити умови цивiльно-
правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення 
розмiру їх винагороди. Доручити Директору Товариства пiдписати договору (контракти) з членами 
Наглядової ради. 
Пропозицiй щодо порядку денного не надходило. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 
** У відсотках до загальної кількості голосів. 



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 Харкiвське ТУ 
ДКЦПФР UA4000130371 

Акція проста 
бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 
іменні 0.500 171755 85877.500 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента 
на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї не було. 
У зв'язку зi змiною типу Товариства з публiчного на приватне було замiнене свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй. Номер свiдоцтва 
105/20/1/11, видане Департаментом НКЦПФР у Схiдному регiонi 12.09.2017 р. 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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: 4159 3920 0 0 4159 3920 

будівлі та споруди 2912 2773 0 0 2912 2773 

машини та 
обладнання 777 677 0 0 777 677 

транспортні 
засоби 71 58 0 0 71 58 

земельні ділянки 378 378 0 0 378 378 

інші 21 34 0 0 21 34 

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 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 4159 3920 0 0 4159 3920 

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року складає 14291 тис. грн. на кiнець року - 14324 
тис грн. Сума нарахованого зносу за 2017 рiк складає 272 тис. грн. Ступiнь зносу основних 
засобiв – 72,6 %. Ступiнь використання основних засобiв - 100,0 %. Обмежень права власностi 
немає. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

10275 9431 

Статутний капітал (тис. 
грн.)  86 86 

Скоригований 
статутний капітал (тис. 
грн)  

86 86 

Опис Для розрахунку вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди використовувались 
Методичнi рекомендацiї по визначенню вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, що 
затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 
р. № 485. 



Висновок Чистi активi Товариства вiдповiдають вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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 127 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 4130 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 4257 X X 

Опис: немає 



XIV. 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 

11.08.2017 14.08.2017 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

16.08.2017 17.08.2017 Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "ВIДА-АУДИТ" 

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

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61012, м. Харкiв, вул. вул. Червоножовтнева 
(нова назва вул. Конторська), буд. 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** 

334 П 000334 02.07.2013 дiйсне до 26.11.2020 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю 
якості, виданого Аудиторською палатою України 

№ 322/4 
25.02.2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 
31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) немає 

Номер та дата договору на проведення аудиту 22/29.12-2017 
29.12.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 29.12.2017 
10.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 09.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 32500 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті. 
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



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 2017 1 1 

2 2016 0 0 

3 2015 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): Iнших органiв не було 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): У зв'язку з вiдсутнiстю кворуму загальнi збори не вiдбулися. Ні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 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): Змiна типу та назви Товариства Ні 

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 
більше відсотків простих акцій товариства 

Позачерговi збори скликалися 
Наглядовою радою Товариства. 

Інше (зазначити) Iншого не було 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів 
зазначається причина їх непроведення 

Вiдсутнiсть 
кворуму 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів 
зазначається причина їх непроведення 

Позачерговi збори були 
проведенi 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не 
проводила. 

 



Наглядова рада самооцiнку не проводила. 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  3 

 
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)  Нiякi комiтети не створювались 

Інші (запишіть)  Нiякi комiтети не створювались 

 
Нiякi комiтети не створювались 
Нiякi комiтети 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)  Iншого 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): Iнших 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)  Iншого 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? 3 
 
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):  Акцiонерне товариство 
користується рекомендованими 

документами мiжнародної 
фiнансової корпорацiї. 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 Так 

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) Iнших органiв 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)  Iнших 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) iншої iнформацiї 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)  Iнших органiв немає. 

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

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



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДОСЛIДНИЙ 
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 97  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 

Балаклiйське шосе, будинок 56, с.м.т. 
Слобожанське (Комсомольське), 

Змiївський район, Харкiвська 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 31.12.2017 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 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 3874 3649 4713 

первісна вартість 1011 13783 13816 0 

знос 1012 9909 10167 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 285 271 367 

первісна вартість 1016 508 508 0 



знос 1017 223 237 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 I 1095 4159 3920 5080 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1685 4248 572 

Виробничі запаси 1101 401 451 0 

Незавершене виробництво 1102 918 2490 0 

Готова продукція 1103 360 1301 0 

Товари 1104 6 6 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 5870 4057 3266 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
114 

 
1050 

 
0 

з бюджетом 1135 304 120 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 304 120 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 14 6 84 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 59 957 266 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 59 957 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 5 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 0 169 0 

Усього за розділом II 1195 8046 10612 4188 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 12205 14532 9268 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. 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 9335 10179 7389 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 9431 10275 7485 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 218 

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 II 1595 0 0 218 

IІІ. 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 774 1149 194 

за розрахунками з бюджетом 1620 71 127 293 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 71 59 150 

за розрахунками з оплати праці 1630 289 237 308 

за одержаними авансами 1635 991 948 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 423 561 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 155 1176 620 

Усього за розділом IІІ 1695 2774 4257 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 12205 14532 9268 

 

Примітки 

Звiт про фiнансовий стан 
Основнi засоби  

Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв 
експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв 

амортизацiї основних засобiв не було. 
Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв 

експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв 
амортизацiї основних засобiв не було. 

На дату балансу товариство здiйснило внутрiшнiй аналiз 
на предмет зменшення корисностi основних засобiв i 

визначило, що сума очiкуваного вiдшкодування несуттєво 
вiдрiзняється вiд балансової вартостi основних засобiв. 

Обмеження права власностi товариства на основнi засоби 
станом на 31.12.2017 р. вiдсутнi. Товариство станом на 



31.12.2017 р. не має договiрних зобов’язань щодо 
придбання основних засобiв. Ознаки знецiнення вiдсутнi. 

Iнформацiя про наявнiсть i рух основних засобiв 
представлена нижче приведеною таблицею: 

 
Земельнi 

дiлянки Iнвестицiйна нерухомiсть Будинки та споруди 
Машини та обладнання Транспортнi 

засоби Iнструменти,прилади iнвентар (меблi) Незавершенi 
капiтальнi iнвестицiї Разом 
Первiсна вартiсть, тис. грн.  

Станом на 31.12. 2016 378 508 9186 3705 438 76 0 14291 
Придбання 14 19 33 

Вибуття  
Станом на 31.12. 2017 378 508 9186 3719 438 95 - 14324 

Накопчена амортизацiя, тис. грн.  
Станом на 31.12. 2016 - 223 6559 2928 367 55 10132 

Амортизацiя за рiк - 14 125 114 13 6 272 
Вибуття  

Станом на 31.12. 2017 - 237 6684 3042 380 61 10404 
Залишкова вартiсть, тис. грн.  

Станом на 31.12. 2016 378 285 2627 777 71 21 - 4159 
Станом на 31.12. 2017 378 271 2502 677 58 34 - 3920 

Оренда 
ПРАТ "ДЕМЗ" здає в оренду об'єкт нерухомостi (128 кв. 

м.), яка є iнвестицiйною нерухомiстю, що належить йому, 
за договорами операцiйної оренди з термiном вiд 1 року з 
подальшим продовженням термiну шляхом ускладнення 
додаткових угод. Замiна умов договорiв та дострокове їх 

розiрвання буває лише за згодою обох сторiн. За 
договорами товариства у орендарiв немає права викупу 

об'єктiв оренди пiсля закiнчення термiну оренди. 
Операцiйна оренда класифiкується як така, якщо вона не 

передає в основному всi ризики та винагороди щодо 
володiння. 

Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду 
визначається в складi доходу на прямолiнiйнiй основi 

протягом строку оренди. 
Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi 
доходу вiд оренди, визначаються, як витрати орендодавця. 

ПРАТ "ДЕМЗ" вибрана модель облiку нерухомостi за 
собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї i будь-яких збиткiв вiд знецiнення. 
В 2017 роцi витрати на оренду склали 46 тис. грн., 

одержаний на поточний рахунок дохiд по орендним 
платежам склав 172 тис. грн. 

Запаси 
Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються за 

найменшою з двох величин: фактичною вартiстю 
придбання або чистою цiною можливої реалiзацiї.  

Загальна балансова вартiсть запасiв згiдно з 
класифiкацiями, прийнятими для суб'єкта 

господарювання, розподiлена таким чином: 



в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р.  
Сировина та матерiали 457 407 

Готова продукцiя 1301 360 
Незавершене виробництво та напiвфабрикати 2490 918 

Всього запасiв 4248 1685 
Резерв знецiнення - - 

Чиста вартiсть запасiв 4248 1685 
До складу виробничих запасiв включенi залишки товарiв 

на складах вiдповiдно по роках: 
- на 31.12.16 р. у сумi 6 тис. грн.; 
- на 31.12.17 р. у сумi 6 тис. грн.; 

Загальний обсяг запасiв станом на 31.12.2017 р. порiвняно 
з минулим перiодом зменшився на 2563 тис. грн. (або на 

39,7 %), що характеризується як приток оборотних 
запасiв. Балансової вартостi запасiв, переданих на 

доопрацювання, на комiсiю та в заставу не значиться.  
Торгiвельна i iнша дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть склалася таким чином: 
в тисячах гривень на 31.12.2017 р. на 31.12.2016 р. 
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 4057 5870  

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 1050 
114 

Розрахунки з бюджетом 120 304 
в тому числi по податку на прибуток 119 304 

Iнша дебiторська заборгованiсть 6 14 
Разом 5233 6302 

Iнша дебiторська заборгованiсть склалася: в тисячах 
гривень на 31.12.2017 р. на 31.12.2016 р.  

Розрахунки з постачальниками - - 
Розрахунки фiнансової допомоги на 1 рiк - 9 

Iнша дебiторська заборгованiсть 6 5 
Разом 6 14 

Розрахунок чистої реалiзацiйної вартостi торгiвельної 
дебiторської заборгованостi наступний: 

в тисячах гривень на 31.12.2017 р. на 31.12.2016 р. 
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 4057 5870 

Резерв сумнiвних боргiв - - 
Разом 4057 5870 

Сальдо рахунку резерву сумнiвних боргiв наступне: 
в тисячах гривень на 31.12.2017 р. на 31.12.2016 р. 

Сальдо резерву на початок перiоду - 7 
Витрати пов’язанi з нарахуванням резерву - - 

Використання резерву - (7)  
Сальдо резерву на кiнець перiоду - - 

Станом на 31.12.2017 р. резерву немає  
Довгострокова дебiторська заборгованiсть  

Довгострокової дебiторської заборгованостi станом на 
31.12.2016 р. товариство не має.  

Iншi оборотнi активи складають 169 тис. грн.  
Довгострокова дебiторська заборгованiсть  

Довгострокової дебiторської заборгованостi станом на 
31.12.2017 р. Товариство не має.  
Грошовi кошти та їх еквiваленти 



Грошовi кошти ПРАТ "ДЕМЗ" представленi таким чином:  
в тисячах гривень на 31.12.2017 р. на 31.12.2016 р.  

Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi 
873 59 

Грошовi кошти та їх еквiваленти , євро 84 - 
Грошовi кошти та їх еквiваленти, долар США - - 

Разом 957 59 
Торгiвельна i iнша кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть склалася таким чином: в 
тисячах гривень на 31.12.2017 р. на 31.12.2016 р. 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 1149 774 
Розрахунки з бюджетом 127 71 

Розрахунки зi страхування 59 71 
Розрахунки з оплати працi 237 289 
За одержаними авансами 948 991 

Поточнi забезпечення (забезпечення витрат вiдпусток) 561 
423 

Iншi зобов’язання 1176 155 
Разом 4257 2774 

Iншi зобов'язання склалися з наступних зобов'язань : 
в тисячах гривень на 31.12.2017 р. на 31.12.2016 р.  

Розрахунки до фiнансової допомоги на 1 рiк 1000 125 
Податковий кредит 163 15 

Розрахунки з пiдзвiтними особами 8 11 
Iнша кредиторська заборгованiсть 5 4 

Разом 1176 155 
Основними кредиторами ПРАТ "ДЕМЗ" є ТОВ 

"Електросервiсмонтаж" - 150 тис. грн. та ТОВ "Енпром" - 
20 тис. грн., ПрАТ СНВО "Iмпульс" - 773 тис. грн.  

Зобов’язань, пов'язаних з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу на кiнець 

року немає. 
Фiнансовi iнвестицiї 

Фiнансовi iнвестицiї у ПРАТ "ДЕМЗ" вiдсутнi. 
Забезпечення на виплати персоналу  

Товариство оцiнювало очiкувану вартiсть накопичуваних 
компенсацiй (забезпечення виплат персоналу, а саме: 

резерв вiдпусток). 
Рух резерву вiдпусток представлено наступним чином: в 

тисячах гривень 2017 р. 2016 р. 
Сальдо резерву на початок перiоду 423 235 

Витрати пов’язанi з нарахуванням резерву 596 474 
Використання резерву (458) (286) 

Сальдо резерву на кiнець перiоду 561 423 
Витрати майбутнiх перiодiв складають 5 тис. грн. 

Податки 
Поточна заборгованiсть за податками обґрунтована 

господарською дiяльнiстю товариства. Iншi податки i 
збори включають розрахунки за платежами у бюджет по 

податках: податку на землю, збiр за забруднення 
навколишнього природного середовища, якi розраховано 

за нормативами мiсцевих органiв влади. 
Податок на прибуток розраховано i сплачено згiдно 



податкового законодавства України (законодавчо 
встановлена ставка податку на прибуток у 2016 р. - 18%, 
2017 р. - 18%). Податок на додану вартiсть розраховано i 

сплачено згiдно податковому законодавству України 
(законодавчо встановлена ставка податку на додану 

вартiсть у 2016 - 2017 р. р. - 20 %). 
Податок на прибуток  

Згiдно з прийнятою облiковою полiтикою витрати (дохiд) 
з податку на прибуток за звiтний рiк визначаються 

виходячи з поточного податку на прибуток з врахуванням 
вiдстроченого податкового зобов'язання i вiдстроченого 

податкового активу. 
Iнформацiя про тимчасовi податковi рiзницi, як рiзниця 

мiж оцiнкою активу або зобов'язання за даними фiнансової 
звiтностi i податковою базою цього активу або 

зобов'язання формується один раз на рiк на дату рiчної 
фiнансової звiтностi.  

Вiдстроченi податки були розрахованi на усi тимчасовi 
рiзницi з використанням ставки оподаткування у розмiрi 

на 31.12.16 р. - 18%, на 31.12.17 р. - 18%. Вiдстроченi 
податковi активи та зобов’язання визнаються з 

урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому 
оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути 

використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають 
оподаткуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених 

податкових активiв та зобов’язань була переглянута на 
кожну звiтну дату 2016 та 2017 рокiв. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання ПРАТ " 
ДЕМЗ" вiдносяться до таких статей: 

на 31.12.2017 на 31.12.2017 
Основнi засоби - -  

Резерв вiдпусток - - 
Сальдо на кiнець перiоду вiдстроченi податковi:  

- активи - - 
- зобов’язання - - 

Основнi компоненти витрат по податку на прибуток 
представленi нижче: на 31.12.2017 на 31.12.2016 
Поточнi витрати з податку на прибуток 185 327 

Витрати (дохiд) з вiдстроченого податку на прибуток - -  
Податок на прибуток 185 327  

Витрати з вiдстроченого податку на прибуток, є змiна 
сальдо на кiнець кожного звiтного перiоду. 

Кредити отриманi 
Станом на 31.12.2017 р. Товариство кредитiв банкiв не 

має.  

Керівник Винокуров В.П. 

Головний бухгалтер Кутепова В.I. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДОСЛIДНИЙ 
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00110237 

 (найменування)   
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2017 р. 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 15372 16145 

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 ( 8817 ) ( 9335 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
6555 

 
6810 

 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 298 242 

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 ( 4195 ) ( 2891 ) 

Витрати на збут 2150 ( 946 ) ( 1819 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 683 ) ( 446 ) 

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 

 
1029 

 
1896 

 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 

 
1029 

 
1896 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -185 -327 

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

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
844 

 
1569 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 
II. 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 844 1569 

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 8150 6897 

Витрати на оплату праці 2505 6093 3875 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1409 978 

Амортизація 2515 272 305 



Інші операційні витрати 2520 1146 2035 

Разом 2550 17070 14090 

 
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 4.91398 9.13511 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 4.91398 9.13511 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Звiт про сукупний дохiд 
Дохiд ПРАТ "ДЕМЗ" складає:  

в тисячах гривень за 12 мiсяцiв, що закiнчилися 31 грудня 
2017 року за 12 мiсяцiв, що закiнчилися 31 грудня 2016 

року  
Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 15372 16145  

Виручка вiд реалiзацiї товарiв - - 
Виручка вiд реалiзацiї робiт i послуг - - 

Разом 15372 16145 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

в тисячах гривень за 12 мiсяцiв, що закiнчилися 31 грудня 
2017 року за 12 мiсяцiв, що закiнчилися 31 грудня 2016 

року 
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 8817 9335 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв - - 
Собiвартiсть реалiзованих робiт i послуг - - 

Разом 8817 9335 
Iншi операцiйнi доходи складають: 

в тисячах гривень за 12 мiсяцiв, що закiнчилися 
31 грудня 2017 року за 12 мiсяцiв, що закiнчилися 

31 грудня 2016 року  
Дохiд вiд вибиття активiв 115 92 

Дохiд вiд оренди 1 172 139 
Iншi доходи 11 11  

Разом 298 242 
Фiнансовим результатом до оподатковування за 12 мiсяцiв 

2017 року є прибуток у сумi 1029 тис. грн., що менше в 
порiвняннi з прибутком за вiдповiдний перiод 2016 року 

на 867 тис. грн.  
Витрати 

Витрати ПРАТ "ДЕМЗ" складають, у тому числi вiд: 
в тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк 

собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) 8817 
9335 

адмiнiстративних витрат 4195 2891 
витрат на збут 946 1819 

iнших операцiйних витрат 683 446  
Разом 14641 14491 

Адмiнiстративнi витрати, у том числi:  



в тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк 
Амортизацiя 40 44 

Оплата працi та соцiальнi виплати 3069 2055 
Податки та збори - - 

Послуги третiх сторiн 140 426 
Матерiальнi витрати 388 230 

Iншi 558 136 
Разом 4195 2891 

Витрати на збут, у том числi: 
в тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк 

Оплата працi та соцiальнi виплати 517 353 
Матерiальнi витрати 160 83 

Послуги третiх сторiн 13 1371 
Резерв сумнiвних боргiв - - 

Iншi 257 12 
Разом 946 1819 

Iншi операцiйнi витрати, у том числi: 
в тисячах гривень за 12 мiсяцiв, що закiнчилися 

31 грудня 2017 року за 12 мiсяцiв, що закiнчилися 
31 грудня 2016 року  

Оплата працi та соцiальнi виплати 402 160 
Втрати вiд оренди 46 43 

Штрафи, пенi - 2 
Послуги третiх сторiн 18 34  

Iншi податки 19 8 
Матерiальнi витрати 44 36 

Собiвартiсть реалiзованих запасiв 84 51  
Сумнiвнi та безнадiйнi борги - 50 

Iншi витрати 70 62 
Разом 683 446 

Чистий фiнансовий результат за 2017 рiк – прибуток 844 
тис. грн., за 2016 рiк - прбуток 1569 тис. грн. 

Керівник Винокуров В.П. 

Головний бухгалтер Кутепова В.I. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДОСЛIДНИЙ 
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00110237 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
19394 

 
13237 

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 883 1189 

Надходження від повернення авансів 3020 0 16 

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 171 45 

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 0 157 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 10629 ) 

 
( 7959 ) 

Праці 3105 ( 4588 ) ( 2966 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1471 ) ( 934 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2474 ) ( 2626 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 1247 ) ( 1902 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 1227 ) ( 724 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 936 ) ( 114 ) 



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 ( 264 ) ( 272 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 86 -227 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 6 

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 ( 33 ) ( 48 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 30 ) ( 16 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -63 -64 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 1000 1125 

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 125 1000 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

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



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 875 125 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 898 -166 

Залишок коштів на початок року 3405 59 225 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 957 59 

 

Примітки 

Звiт про рух грошових коштiв розкриває рух грошових 
коштiв за результатами роботи ПРАТ "ДЕМЗ" у 2016 та 
2017 роках та залишок грошових коштiв на початок та 

кiнець 31.12.2017 року наступне: 
в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р.  

Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 86 -227  
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi -63 -64  
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi 875 125 

Залишок коштiв на початок перiоду 59 225 
Чистий рух грошових коштiв 898 -166 

Залишок коштiв на кiнець перiоду 957 59 
Не грошових операцiй товариство не мало. 

Керівник Винокуров В.П. 

Головний бухгалтер Кутепова В.I. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДОСЛIДНИЙ 
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00110237 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2017 р. 

 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року Стаття Код 

рядка 
надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 
Примітки  

Керівник  

Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛIДНИЙ 
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00110237 

 (найменування)   
 

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2017 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 9335 0 0 9431 

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 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 86 0 0 10 9335 0 0 9431 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 844 0 0 844 

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 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
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 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 0 0 0 844 0 0 844 

Залишок на 
кінець року 4300 86 0 0 10 10179 0 0 10275 

 

Примітки 

Акцiонерний капiтал 
Власний капiтал ПРАТ "ДЕМЗ" складається iз: 

• зареєстрованого капiталу; 
• резервного капiталу; 

• нерозподiленого прибутку. 
Зареєстрований капiтал ПРАТ "ДЕМЗ" складає 85 877,50 (вiсiмдесят п’ять тисяч 
вiсiмсот сiмдесят сiм гривень 50 копiйок) гривень, який повнiстю сплачений та 
подiлений на 171 755 (сто сiмдесят одна тисяча сiмсот п’ятдесят п'ять) простих 

iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,50 гривнi кожна.  
Резервний капiтал ПРАТ "ДЕМЗ" станом на 31.12.2017 р. склав 10 тис. грн., або 0,1 % 

власного капiталу товариства.  
Нерозподiлений прибуток акцiонерного товариства станом на 31.12.2017 р. складає 

10179 тис. грн. або 101,79 % акцiонерного капiталу Товариства.  
Акцiонерний капiтал ПРАТ "ДЕМЗ" має такий склад: 

в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. 
Зареєстрований капiтал 86 86 

Резервний капiтал 10 10 
Нерозподiлений прибуток 10179 9335 

Всього капiтал 10275 9431 

Керівник Винокуров В.П. 

Головний бухгалтер Кутепова В.I. 



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

Текст приміток 

Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спiльно з описом обов'язкiв незалежних 
аудиторiв, що мiститься в представленому Звiтi незалежного аудитора, зроблена з метою 
розмежування вiдповiдальностi керiвництва i незалежного аудитора, вiдносно фiнансової звiтностi 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛIДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ 
ЗАВОД" (далi - ПАТ "ДЕМЗ"). 
Керiвництво ПРАТ "ДЕМЗ" вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно 
вiдображає у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2017 року, а 
також рух грошових потокiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на цю дату, вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"). 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво ПРАТ "ДЕМЗ" несе вiдповiдальнiсть за: 
Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування; 
Застосування обґрунтованих оцiнок i припущень; 
Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття суттєвої iнформацiї в примiтках до фiнансової 
звiтностi; 
Пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з припущення, що ПРАТ "ДЕМЗ" продовжуватиме 
свою дiяльнiсть в найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення 
неправомiрне. 
Керiвництво ПРАТ "ДЕМЗ" також несе вiдповiдальнiсть за: 
Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи 
внутрiшнього контролю в ПРАТ "ДЕМЗ"; 
Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати з 
достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансовий стан ПРАТ "ДЕМЗ" i забезпечити 
вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; 
Вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв ПРАТ "ДЕМЗ"; 
Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства i iнших зловживань. 
Фiнансову звiтнiсть було погоджено Керiвництвом ПРАТ "ДЕМЗ" до випуску 20 лютого 2018 
року.  

Продовження тексту приміток 

Власники акцiй 
Власниками акцiй ПАТ "ДЕМЗ" згiдно реєстру власникiв цiнних паперiв є 788 осiб, а саме: 
статутного капiталу; 
- фiзичнi особи у кiлькостi 787 осiб, у яких 161755 штук акцiй, або 80 877,50 гривень що складає 
94,178 % статутного капiталу. 
ПРАТ "ДЕМЗ" має трьох акцiонерiв – фiзичних осiб, у яких пакет акцiй бiльш нiж 10% статутного 
капiталу товариства, що складає – 70,3 % статутного капiталу. 
Випуск акцiй:  
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (простих iменних) видане Нацiональною комiсiєю з 
цiнних паперiв та фондового ринку 12 вересня 2017 р., дата реєстрацiї 04 жовтня 2011 р. 
реєстрацiйний № 105/20/1/11. 
Мета: 
Метою дiяльностi ПРАТ "ДЕМЗ" є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для отримання 
прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства. 
Фiнансова звiтнiсть 
Рiчна фiнансова звiтнiсть ПРАТ " ДЕМЗ " станом на 31.12.2017 року включає: 
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2017 року; 
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма № 2) за 12 мiсяцiв 2017 року; 
Звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) за 12 мiсяцiв 2017 року; 



Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 12 мiсяцiв 2017 року. 
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, основнi положення облiкової полiтики ПРАТ "ДЕМЗ" та 
iнше. Порiвняльну iнформацiю стосовно попереднього перiоду станом на 31.12.17 р. та на 31.12.16 
р. 
Фiнансова звiтнiсть ПРАТ "ДЕМЗ" охоплює перiод з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р., складена у 
нацiональнiй валютi – тис. грн.  
Основнi пiдходи до складання фiнансової звiтностi 
Основою пiдготовки фiнансової звiтностi ПРАТ "ДЕМЗ" є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової 
звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, 
розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.  
Фiнансова звiтнiсть за 12 мiсяцiв, яка закiнчилася 31 грудня 2017 року пiдготовлена у 
вiдповiдностi з вимогами Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку (МСБО) 1 "Подання 
фiнансової звiтностi".  
Новi стандарти бухгалтерського облiку  
ПРАТ "ДЕМЗ" застосувало усi новi стандарти, змiни до стандартiв i iнтерпретацiї, якi набули 
чинностi з 1 сiчня 2017 року. Наслiдки прийняття нових стандартiв, змiн до стандартiв i 
iнтерпретацiй не були значними по вiдношенню до цiєї фiнансової звiтностi.  
Деякi новi стандарти та змiни до стандартiв, що розкритi в фiнансовiй звiтностi за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2017 року не були застосованi ПРАТ "ДЕМЗ" достроково.  
Потенцiйнi та умовнi зобов’язання  
Зобов’язання за контрактами 
Станом на 31.12.2017 р. у Товариства немає значних контрактних зобов’язань з придбання 
основних засобiв, а також обтяжуючих контрактiв.  
Юридичнi питання 
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача та позивача за 
окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть програшу у 
судових справах як низьку, тому забезпечення на сплату коштiв за даними позовами не 
нараховувались. 
Податкова система 
Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених 
податкових активiв та зобов’язань проводилась на основi суджень керiвництва Товариства, що 
базувались на iнформацiї, яка була у його розпорядженнi на момент складання даної фiнансової 
звiтностi. 
При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань Товариство використовувало 
ставки податку, якi, як очiкується, будуть дiяти в перiод сторнування тимчасових рiзниць, що 
привели до виникнення вiдповiдних вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань. 
Програми пенсiйного забезпечення 
Товариство здiйснює єдиний соцiальний внесок за ставками та в розмiрах визначених 
законодавством України. Нiяких iнших програм пенсiйного забезпечення Товариство не 
використовує. Будь-якi можливi одноразовi платежi працiвникам, що виходять на пенсiю, ПРАТ 
"ДЕМЗ" визнає витратами перiоду, в якому такi виплати здiйснювалися 
Пов'язанi сторони 
Операцiї з ключовим керуючим персоналом 
В 2017 роцi Товариство здiйснило нарахування ключовому керуючому персоналу у виглядi 
заробiтної плати та iнших нарахувань у сумi 1 785 тис. грн.  
Звiтнiсть за сегментами 
Дiяльнiсть товариства зосереджена у двох операцiйних та одному географiчному сегментi. ПРАТ 
"ДЕМЗ" має два операцiйних сегмента.  
в тисячах гривень iншi виробництво усього 
дохiд вiд операцiйної дiяльностi 15372 15372 
iншi операцiйнi доходи 298 298 
дохiд, всього 298 15372 15670 
витрати операцiйної дiяльностi - 8817 8817 



адмiнiстративнi витрати - 4195 4195 
витрати на збут - 946 946 
iншi операцiйнi витрати 683 - 683 
витрати, всього 683 13958 14641 
Прибуток (збиток) до оподаткування -385 +1414 1029 
Дохiд з податку на прибуток -69 +254 185 
Чистий прибуток (збиток) -316 +1160 844 
сегментнi активи 14532 14532 
сегментнi зобов’язання 4257 4257 
Подiї пiсля звiтної дати 
Згiдно з вимогами МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" керiвництво ПРАТ "ДЕМЗ" повiдомляє 
що важливих та суттєвих подiй у перiод з 01.01.2018 р. по 10.04.2018 року не вiдбувалося.  
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Iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-
господарський стан Товариства 
Змiни власникiв не вiдбулось. 
Не порушувалося справи про банкрутство, не виносились ухвали про його санацiю. 
Не порушувалися справи про утворення фiлiй, представництв, про зменшення статутного капiталу 
Ймовiрнiсть припинення дiяльностi 
Протягом 2017 року характер бiзнесу товариства не змiнився, обсяги дiяльностi в порiвняннi з 
2016 роком збiльшилися на 725 тис. грн. Основнi обсяги доходiв товариства у 2017 року 
надходили вiд виробництва електричного устаткування.  
ПРАТ "ДЕМЗ" протягом 2017 року дiяльностi своєї не припиняло. 
Консолiдацiя та iнвестування 
Товариство у своєму складi дочiрнiх пiдприємств не має. Протягом 2017 року товариство не 
здiйснювало iнвестування в iншi пiдприємства, а також не приймало участi у створеннi спiльних 
пiдприємств.  
Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками  
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають iншу дебiторську та кредиторську 
заборгованiсть, грошовi кошти. 
Основнi ризики для Товариства включають: валютний ризик, кредитний ризик та ризик 
лiквiдностi. Щодо кредитного ризику, то Товариство здiйснює постiйний монiторинг дебiторської 
заборгованостi. Вiдносно кредитного ризику, пов’язаного з фiнансовими iнструментами (фiнансовi 
iнвестицiї, доступнi для продажу, фiнансовi iнвестицiї доступнi до погашення) ризик пов’язаний з 
можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi 
iнструменту.  
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi, а саме 
проводить постiйний аналiз термiну платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та 
iншими фiнансовими активами, прогнозує потоки грошових коштiв, постiйно розглядає вартiсть 
чистих активiв 
Знецiнення нацiональної валюти 
Нацiональна валюта – українська гривня (грн.) – знецiнилася у порiвняннi з основними свiтовими 
валютами. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються Нацiональним банком України, для 
грн./долар США та грн./євро зросли з 27,190858 та 28,422604 станом на 31.12.2016 р. до 28,067223 
та 33,4954 станом на 31.12.2017 р. 
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв  
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної 
стабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути 
реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi товариства. Ступiнь 
повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза 
зоною контролю товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi товариством 
визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi є на дату балансу. 
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