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

Директор



Винокуров В.П.
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00110237
4. Місцезнаходження: 63460, Харківська обл., Зміївський р-н, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 56
5. Міжміський код, телефон та факс: 05747 5-28-01, 05747 5-32-09
6. Адреса електронної пошти: r47oemz@kharkov.ukrtel.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.2019, Затвердити річну інформацію за 2018 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
 http://www.oemz.pat.ua
25.04.2019

(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
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 емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
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

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

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

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня
Участь у створенні юридичних осіб Товариство не приймало.
Посада корпоративного секретаря не передбачена
Інформація про рейтингове агентство відсутня
Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство немає
Судових справи емітента у звітному періоді відсутні
Штрафних санкції у звітному періоді не було





ІІнформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня.
Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня.
Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня.
інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ввідсутня
інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня.
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня
Інформація вчинення значних правочинів відсутня.
Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня.
Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутня.
Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) відсутня.
Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів  відсутня.
Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента відсутня.
Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня.
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду відсутні
Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня.
Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня.
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 відсутня.
Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня.
Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня.
Основні відомості про ФОН відсутня.
Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня.
Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня
Розрахунок вартості чистих активів ФОН не проводилась.
Правила ФОН не розроблялись.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	
3. Дата проведення державної реєстрації
	05.05.1994
4. Територія (область)
	Харківська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	85877,5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	97
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. 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

XІ. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
У товаристві діє одноособовий виконавчий орган - Директор. Змін у структурі виконавчого органу протягом 2018 р. не було.
В товаристві діє одноособовий виконавчий орган - Директор, якому підпорядковані: Головний інженер, заступник директора з виробництва (маркетингу), заступник директора з матеріально-технічного постачання, заступник директора з економіки, заступник директора з фінансів, Головний бухгалтер, начальник відділу технічного контролю, секретар Директора, начальник відділу кадрів, інспектор з кадрів, старший інженер з охорони праці та пожежної безпеки, медична сестра, лікар консультант.
Головному інженеру підпорядковані: технічний відділ, енерго-механічний відділ, ремонтники, електрики та сантехніки.
Заступнику директора з виробництва підпорядковані: відділ управління виробничим процесом, цех № 1, цех № 2 та цех № 3.
Заступнику директора з матеріально-технічного постачання підпорядковані: відділ матеріально-технічного постачання, центральний склад, транспортний цех, охорона та допоміжна група (будівельна).
Головному бухгалтеру підпорядкована бухгалтерія.
Заступнику директора з економіки підпорядковані: бюро праці та заробітної плати, економісти.
Заступнику директора з фінансів підпорядкований фінансовий відділ.
Начальнику відділу технічного контролю підпорядковані контролери.
Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів в товаристві не створювалось. 
Вищим органом товариства є Загальні збори акціонерів. 
Існуюча структура оптимальна для нормальної діяльності підприємства.
Змін в організаційній структурі Товариства у звітному періоді не булою


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників - 95 чол. Чисельність позаштатних працівників та осію, які працюють за сумісництвом - 2 чол. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - немає, Фонд заробітної плати за 2018 р. складає 8335,3 тис грн. У порівнянні з 2017 р. збільшився на 2398,4 тис. грн. Кадрової програми емітента, спрямованої на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента немає

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було, реорганізація на підприємстві не здійснювалась.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основні підходи до складання фінансової звітності
Основою підготовки фінансової звітності ПРАТ "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 2018 року підготовлена у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (МСБО) 1 "Подання фінансової звітності".  
дата переходу на МСФЗ
Перехід з П(С)БО до МСФЗ здійснено ПРАТ "ДЕМЗ" з 1 січня 2012 року відповідно з МСФЗ 1  "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності".

Нові стандарти  бухгалтерського обліку 
ПРАТ "ДЕМЗ" застосувало усі нові стандарти, зміни до стандартів і інтерпретації, які набули чинності з 1 січня 2018 року, а саме: МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", та МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами", поправки до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій" - класифікація та оцінка операцій із виплатами на основі акцій; КТМФЗ 22 "Операції в іноземній валюті та сплачена авансом компенсація"; поправки до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" - переведення об'єктів інвестиційної нерухомості; щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2014-2016 років (поправки к МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" та МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства").  
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 2018 року не були застосовані ПРАТ "ДЕМЗ" достроково, а саме: МСФЗ 16 "Оренда".

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 2018 рік ПРАТ "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 ПРАТ "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 (звіті 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
Товариство визнає дохід, коли (або у міру того, як) Товариство задовольняє зобов'язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.  
Щоб визначити ціну операції, Товариство має розглянути умови договору та свою звичну практику бізнесу. 
Товариство аналізує договори, що укладаються ним, які передбачають отримання доходу, у відповідності з певними критеріями: 
а) сторони договору схвалили договір (письмово, усно чи у відповідності з іншою звичною практикою ведення бізнесу) і готові виконувати свої зобов'язання; 
б) суб'єкт господарювання може визначити права кожної сторони відносно товарів або послуг, які будуть передаватися; 
в) суб'єкт господарювання може визначити умови оплати за товари або послуги, які будуть передаватися; 
г) договір має комерційну сутність (тобто очікується, що ризик, час або величина майбутніх грошових потоків суб'єкта господарства зміняться внаслідок договору); 
?) цілком імовірно, що суб'єкт господарювання отримає компенсацію, на яку він матиме право в обмін на товари або послуги, які будуть передані клієнту. 
Продаж товарів
Дохід від продажу товарів визнається, як правило, при доставці товару, коли істотні ризики і вигоди від володіння товаром переходять до покупця.
Серед методів, придатних для оцінки окремо взятої ціни продажу товару або послуги, зокрема, такі: 
(a) Підхід скоригованої оцінки ринку -- Товариство може оцінити ринок, на якому він продає товари або послуги, та оцінити ціну, яку клієнт на цьому ринку готовий був би заплатити за ці товари або послуги. Такий підхід може також містити посилання на ціни конкурентів даного Товариства на подібні товари або послуги та коригування таких цін, якщо це необхідно для відображення витрат і рентабельності Товариства. 
(б) Підхід "очікувані витрати плюс маржа" -- Товариство може скласти прогнозну оцінку своїх очікуваних витрат, пов'язаних із задоволенням зобов'язання щодо виконання, а потім додати відповідну маржу для відповідного товару або послуги. 
(в) Залишковий підхід -- Товариство оцінити окремо взяту ціну продажу виходячи із загальної ціни операції за вирахуванням суми відкритих окремо взятих цін продажу на інші товари або послуги, обіцяні в договорі. Однак Товариство може застосовувати залишковий підхід для оцінки, відповідно до окремо взятої ціни продажу товару або послуги, тільки якщо виконується один з таких критеріїв:
 (і) Товариство продає один і той самий товар або послугу різним клієнтам (у той самий або приблизно у той самий час) за цінами, які складають широкий діапазон значень (тобто ціна продажу сильно варіюється, оскільки представницька окремо взята ціна продажу не може бути відокремлена з числа минулих операцій або з інших відкритих для спостереження даних); або
(іі) Товариство ще не встановив ціну на такий товар або послуги і цей товар або послугу раніше не продавали окремо (тобто ціна продажу є невизначеною).  
Розподіл знижки   Клієнт отримує знижку на придбання набору товарів або послуг, якщо сума окремо взятих цін продажу таких обіцяних товарів або послуг у договорі перевищує обіцяну компенсацію в договорі. Товариство розподіляє знижку пропорційно на всі зобов'язання щодо виконання в договорі, крім випадків, коли Товариство має відкриті свідчення, того, що вся знижка відноситься тільки до одного або більше, але не всіх зобов'язань щодо виконання у договорі. Пропорційний розподіл знижки за таких обставин є наслідком того, що Товариство ціну операції на кожне зобов'язання щодо виконання на основі відносних окремо взятих цін продажу відповідних відокремлених товарів або послуг. 
Зміни ціни операції   Після укладення контракту ціна операції може змінюватися з різних причин, у тому числі з'ясування невизначених подій або інші зміни обставин, які змінюють величину компенсації, на які Товариство очікує отримати в обмін на обіцяні товари або послуги.  Товариство розподіляє на зобов'язання щодо виконання в договорі будь-які подальші зміни ціни операції на такій самій основі, як і на момент укладення договору. Отже, Товариство не перерозподіляє ціну операції, щоб відобразити зміни окремо взятих цін продажу після укладення договору. Суми, розподілені на задоволене зобов'язання щодо виконання, визнаються як, або, як зменшення доходу , в тому періоді, у якому відбулася зміна ціни договору.  
Товариство визнає додаткові витрати на отримання договору з клієнтом як актив, якщо Товариство сподівається відшкодувати ці витрати.  
Коли якась частина договору виконана, Товариство має відображати договір у звіті про фінансовий стан як контрактний актив або контрактне зобов'язання, залежно від співвідношення між виконанням Товариством свого зобов'язання за договором та оплатою, здійсненою клієнтом. Товариство відображає будь-які безумовні права на компенсацію окремо як дебіторську заборгованість.  
Договори з клієнтами   Товариство розкриває всі зазначені далі величини за звітний період, якщо ці суми не подаються окремо у звіті про сукупний дохід відповідно до інших Стандартів: 
(a) дохід, визнаний як дохід від договорів з клієнтами, який суб'єкт господарювання має розкривати окремо від інших джерел доходу; 
(б) будь-які збитки внаслідок зменшення корисності, визнані (відповідно до МСФЗ 9) за будь якою дебіторською заборгованістю або контрактними активами, що виникають внаслідок договорів суб'єкта господарювання з клієнтами, які (збитки) Товариство має розкривати окремо від збитків від зменшення корисності внаслідок інших договорів.
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 надання послуг 
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
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 здійснювався товариством балансовим методом відповідно до МСБО 12 "Податок на прибуток". Відстрочені податкові зобов'язання визначалися до всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визначаються з урахуванням ймовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядалися 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 визнавало 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. 
Фінансовий актив - це будь-який із таких активів: грошові кошти чи контракт на отримання грошових коштів або інших фінансових активів, чи контракт, що надає право обміняти фінансові інструменти на потенційно вигідних умовах, або інструмент власного капіталу іншого підприємства.
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників: 
а) моделі бізнесу суб'єкта господарювання для управління фінансовими активами; та 
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
- фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю, якщо виконуються обидві такі умови:
а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої - утримування активів задля збирання контрактних грошових потоків;
б) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену основну суму.
- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю .
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між: 
а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та 
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Фінансовий актив оцінюється  за амортизованою собівартістю, якщо він придбається з метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують  грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 
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 оцінується 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. Величина резерву сумнівних боргів створюється на підставі аналізу заборгованості кожного дебітора в залежності від платоспроможності боржника і вірогідності погашення боргу. В резерв включається заборгованість тих підприємств, які прострочили оплату більш ніж чим 120 днів і резерв створюється на усю суму боргу. 
 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 оцінує за амортизаційною вартістю із застосуванням ставки дисконтування. 
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. 
Кредиторська заборгованість і інші зобов'язання
	Заборгованість по розрахунках з постачальниками відбивається в обліку в момент, коли до Товариства переходить право власності на товари або коли вона отримує послуги.. Зобов'язання, пов'язані із отриманням платежів (аванси отримані), признаються у момент здобуття відповідних платіжних коштів. Перерахування коштів вважається виконаним у момент зарахування відповідних сум на банківські рахунки.
	Зобов'язання перед банками відображаються в балансі у момент отримання або перерахування грошових коштів. Зобов'язання виникає з моменту перерахування банком грошей на банківський рахунок.
Зобов'язання по виплаті відсотків враховуються у складі зобов'язань, якщо на звітну дату існує вимога, що  має юридичну силу, на:
а)	відсотки за умовами договору;
б)	пені і неустойки, якщо вони обумовлені в договорі. Відображення зобов'язання по виплаті відсотків на звітну дату не залежить від терміну виплати відсотків.
	Відсотки по зобов'язаннях перед банками, нараховані до звітної дати, повинні враховуватися і показуватися як короткострокові зобов'язання, якщо на звітну дату є правомірна з юридичної точки зору вимога, незалежно від фактичного терміну сплати відсотків.
Зобов'язання, що виникають з обов'язку виконати оплату акцій або вкладу в статутний капітал, враховуються у момент затвердження розміру і терміну такої оплати. 
	Довгострокові і короткострокові зобов'язання  відбиваються за вартістю погашення. 
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. 
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 
	Оцінні резерви по невикористаних оплачуваних відпустках створюються в разі, якщо на звітну дату співробітники використовували лише частину оплачуваної відпустки, що належить їм, і мають право скористатися нею в майбутньому. Відпускні дні, що належать співробітникові, розраховуються пропорційно часу відпрацьованому в звітному періоді, як частина стандартної кількості відпускних днів. 
	При цьому створюється резерв у розмірі суми оплати праці (включаючи соціальні відрахування) за невикористані дні. При розрахунку кількості днів до суми невикористаної відпустки за звітний період додається сума накопиченої невикористаної відпустки за попередні періоди. 
Сума оплати праці в день включає середню денну/почасову заробітну плату, включаючи оплачувану відпустку і обов'язкові внески соціального страхування
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.
Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо ПРАТ "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
ПРАТ "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.
Звітність по сегментах
У фінансовій звітності обов'язковому розкриттю підлягає інформація про сегменти, за видами діяльності.


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
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.
Динаміка обсягів виробництва власної продукції наступна.

Назва виду продукції
за Номенклатурою продукції
промисловості (НПП)
	
Од.
Вимір.
(НПП)
	
Код
продукції
(НПП)	Роки
			
2016
	
2017
	
2018

Деталі точені для інших виробів з металів чорних, міді та алюмінію;
деталі точені металеві для
локомотивів або рухомого складу,
шляхового обладнання та пристроїв
для залізниць або трамвайних
колій, сигналізаційного обладнання	тис. грн
.	25.62.10.13	51		
Послуги з фарбування, лакування
металів	тис. грн	25.61.22.30	4		
Конструкції, виготовлені з
листового матеріалу, з металів
чорних інші	т	25.11.23.50	32	15	.	50
Апаратура для з'єднань з
електричним колом чи всередині
електричного кола на напругу не
більше 1кВ	тис. шт.	27.33.13.80	1	0,6	0,6
Комплекти апаратури електричної
для контролю та розподілення
електроенергії інші, на напругу не
більше 1кВ	шт.	27.12.31.70	811	179	951
Частини для апаратури інші,
зазначеної за позиціями 27.12.10,
27.12.21, 27.12.22, 27.12.23,
27.12.24, 27,12.31, 27.12.32,
27.33.11, 27.33.12, 27.33.13	тис. грн
	27.12.40.90	381,2	1839,4	1073,7
Прес-пакувальники для соломи або сіна, у т.ч. прес-підбирачі	шт.	28.30.53.40	1		
Послуги з ремонту й технічного
обслуговування устаткування
підіймального та вантажно-
розвантажувального	тис. rрн.	33.12.15.00	2		
Послуги з ремонту й технічного
обслуговування машин і
устаткування загального
призначення інших, н.в.і.у.	тис. грн	33.12.19.90	46,2		
Деталі металеві оброблені
механічно (крім деталей точених
металевих)	тис. грн	25.62.20.00	6	170,8	251,2
Апаратура захисту кіл електричних
низьковольтна інша на напругу не
більше 1кВ для сили струму більше
125 А (крім запобіжників плавких,
вимикачів автоматичних)	тис. шт.	27.12.23.70		361	178
Частини, призначені для
машинного обладнання,
зазначеного у позиціях 28.22.11, 
28.22.12, 28.22.13, 28.22.15.13
28.22.15.50, 28.22.16, 28.2217,
28.22.18, 28.92.11 (крім ліфтів,
ескалаторів, підйомників скіпових)	тис. грн	28.22.19.30		23,6	
Обладнання завантажувальне,
спеціально призначене для
використання у сільському
господарстві	шт.	28.22.18.50			1
Обладнання завантажувальне,
спеціально призначене для
використання у сільському
господарстві	тис. грн	28.22.18.50.А			120,2


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
За останні п'ять років придбано активів на 38327 тис. грн. Відчуження активів на 32229 тис. грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основні засоби ПАТ "ДЕМЗ" розміщені за адресою: Харківська область, Зміївський районн, с.м.т. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 56 та частково - офісне приміщення вартістю 508,3 тис. грн. за адресою: місто Харків, Гімназійна набережна, будинок 16.
Основні виробничі засоби використовуються на 100 %. 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.


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Так як ПРАТ "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 ПРАТ "ДЕМЗ", та його циклічну роботу, в залежності від зупинок енергоблоків атомних електростанцій в ремонт.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фінансування діяльності здійснюється госпрозрахунковим методом.Робочого капіталу достатньо для поточних потреб.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду не було.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
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).

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У зв'язку з відсутністю достатнього фінансування у 2018 році підприємство дослідженнями не займалося.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Додаткової інформації для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності, підприємство надати не може.


ІV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Виконавчий
Одноособовий
Винокуров Володимир Петрович
Наглядова рада
Колегіальний орган
Голова Наглядової ради - Горяєв Віктор Васильович
Наглядова рада
Колегіальний орган
Член Наглядової ради -: Щербак Антоніна Іванівна
Наглядова рада
Колегіальний орган
Член Наглядової ради - Романченко Сергій Васильович
Ревізійна комісія
Колегіальний орган
Голова Ревізійної комісії - Свинаренко Любов Митрофанівна
Ревізійна комісія
Колегіальний орган
Член Ревізійної комісії - Мирна Катерина Володимирівна
Загальні збора акціонерів - вищий орган
Колегіальний
Згідно реєстру акціонерів

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
	
4) Рік народження
	1954
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	45
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Голова Білопільської Райдержадміністрації Сумської області.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	17.05.2014, обрано 3 роки
9) Опис
	Відповідає за виробничо-господарську діяльність в цілому по підприємству. Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не отримано. Отримує винагороду 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 - 45 роки. Попередня посада - Голова Білопільської Райдержадміністрації Сумської області.
Призначений на посаду рішенням наглядової ради (протокол № 17 від 17.05.2014 р.) терміном на 3 роки.
Повноваження подовжені рішенням Наглядової ради № 28 від 16.04..2017 р. з 21.04.2017 р. терміном на 3 роки.


1) Посада
	Голова наглядової ради - акціонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Горяєв Віктор Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1960
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	35
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "ДЕМЗ", заступник директора по фінансам.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	17.05.2014, обрано 5 років
9) Опис
	Відповідає за фінансову політику підприємства. Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не отримано. Винагороди не отримує. 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 - 35 роки. Попередня посада - заступник директора по фінансам ВАТ "ДЕМЗ".
Переобраний на посаду члена Наглядової ради рішенням загальних зборів (протокол № 17 від 17.05.2014 р.) та переобраний Головою Наглядової ради (протокол від 19.05.2014 р.) терміном на 5 років.


1) Посада
	Член наглядової ради - акціонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Щербак Антоніна Іванівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1952
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	49
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "ДЕМЗ", начальник БТиЗ
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	17.05.2014, обрано 5 років
9) Опис
	Відповідає за економічну політику підприємства. Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не отримано. Винагороди не отримує. 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 - 49 років. Попередня посада - начальник БТиЗ ВАТ "ДЕМЗ".
Переобрана на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів (протокол № 17 від 17.05.2014 р.) терміном на 5 років.


1) Посада
	Член наглядової ради - акціонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Романченко Сергій Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1957
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "ДЕМЗ", майстер експериментальної дільниці
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	17.05.2014, обрано 5 років
9) Опис
	Відповідає за виробництво. Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не отримано. Винагороди не отримує. 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 - 37 років. Попередня посада - ВАТ "ДЕМЗ", майстер експериментальної дільниці.
Переобраний на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів (протокол № 17 від 17.05.2014 р.) терміном на 5 років


1) Посада
	Голова ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Свинаренко Любов Митрофанівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1951
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	49
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "ДЕМЗ", нормувальник
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	17.05.2014, обрано 5 років
9) Опис
	Відповідає за господарську діяльність підприємства та за перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не отримано. Винагороди не отримує. 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 - 49 років. Попередня посада - ВАТ "ДЕМЗ", нормувальник.
Переобрана на посаду члена ревізійної комісії рішенням загальних зборів (протокол № 17 від 17.05.2014 р.) терміном на 5 років. Рішенням Ревізійної комісії (протокол № 1 від 17.05.2014 р.) обрана Головою Ревізійної комісії.


1) Посада
	Член ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мирна Катерина Володимирівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1956
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Бухгалтер ПАТ "ДЕМЗ"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	17.05.2014, обрано 5 років
9) Опис
	Відповідає за перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не отримано. Винагороди не отримує. 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 - 43 роки. Попередня посада - Бухгалтер ПАТ "ДЕМЗ". 
Переобрана на посаду члена ревізійної комісії рішенням загальних зборів (протокол № 17 від 17.05.2014 р.) терміном на 5 років.


1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кутепова Валентина Іванівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1951
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	48
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ВАТ "ДЕМЗ", Зам. головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	11.09.2011, обрано не визначений
9) Опис
	Відповідає за бухгалтерський облік підприємства. Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не отримано. Отримує винагороду 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 - 48 років. Попередня посада - Зам. головного бухгалтера ВАТ "ДЕМЗ".
Призначена на посаду Головного бухгалтера 11.08.2011 р. (наказ № 117) на невизначений термін


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ідентифікаційний код юридичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейо-вані іменні
1
2
3
4
5
6
7
Директор
Винокуров Володимир Петрович

31 775
18,502
31 775
0
Голова наглядової ради - акціонер
Горяєв Віктор Васильович

57 194
33,2998
57 194
0
Член наглядової ради - акціонер
Щербак Антоніна Іванівна

1 143
0,665
1 143
0
Член наглядової ради - акціонер
Романченко Сергій Васильович

31
0,018
31
0
Голова ревізійної комісії
Свинаренко Любов Митрофанівна

31
0,018
31
0
Член ревізійної комісії
Мирна Катерина Володимирівна

31
0,018
31
0
Головний бухгалтер
Кутепова Валентина Іванівна

1 151
0,67
1 151
0
Усього
91 356
53,1908
91 356
0

VІ. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи 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, Київська обл., м. Київ, Київ вулиця Хрещатик, будинок 30
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
немає
0
Усього
0

VІІ. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Інформація про товариство.
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ 
                                       ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00110237
Організаційно-правова форма: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Місцезнаходження юридичної особи: юридична та фактична адреса: 63430, Харківська обл., 
                                          Зміївський район, с.м.т. Слобожанський, 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
офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство:  
http://www.oemz.pat.ua 
адреса електронної пошти: r47oemz@kharkov.ukrtel.net

Директор ПРАТ "ДЕМЗ" - Винокуров Володимир Петрович, головний бухгалтер ПРАТ "ДЕМЗ" - Кутепова Валентина Іванівна.  
Сумісну діяльність з іншими підприємствами ПРАТ "ДЕМЗ" не здійснює.

Спеціальні ліцензії та дозволи на право здійснення підприємницької діяльності:
ПРАТ "ДЕМЗ" спеціальних ліцензій та дозволів на право здійснення підприємницької діяльності не має. 

Аналіз результатів діяльності ПРАТ "ДЕМЗ" показав, що у 2018 р. в порівнянні з 2017 р. товарообіг збільшився як в діючих, так і в порівнянних цінах, збільшилися рівень доходу від реалізації і витрат на реалізацію в 2,44 рази до товарообігу.
Для підвищення ефективності торгово-виробничої діяльності ПРАТ "ДЕМЗ" необхідно:
1) провести опитування споживачів і замовників з метою виявлення їх переваг;
2) розширити асортимент продукції, що випускається;
3) формувати оптимальний об'єм і структуру товарної продукції;
4) ефективно використати механізм ціноутворення (використати і розширити систему знижок для постійних покупців);
5) збільшувати зацікавленість працівників в результатах своєї праці за допомогою застосування диференційованих преміальних виплат за рахунок виплат з чистого прибутку;
6) удосконалювати організацію праці і режим роботи з метою підвищення ефективності використання устаткування та ін.;
7) підвищити ефективність використання обігових коштів.

ПРАТ "ДЕМЗ" має можливість постійно підвищувати свою конкурентоспроможність на ринку. До чинників, що дозволяють з успіхом це робити, можна віднести наступні активні напрями, що розробляються:
1. Підвищення професіоналізму і якості виконуваних робіт. 
2. Вдосконалення роботи з клієнтами.
Постійний пошук нових клієнтів  ПРАТ "ДЕМЗ", що ведеться управлінським персоналом, залучення до співпраці рекламних агентств міста на вигідних для них умовах, випереджаюча робота з постійними клієнтами дозволяють побудувати чіткий графік роботи, забезпечити максимальне завантаження, і отримувати максимальний прибуток без підвищення рівня цін.
Поглиблення і розвиток усіх вище перелічених напрямів якраз і дозволяє постійно підвищувати конкурентоспроможність організації і займати хоч і незначну, але стабільну частку ринку, що дозволяє ПРАТ "ДЕМЗ" успішно працювати упродовж багатьох років.
Прогнозування основних показників господарської діяльності виходячи з потреби прибутку, необхідного для фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства, не представляється можливим. 


2. Інформація про розвиток емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" (далі - ПРАТ "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". Загальними зборами акціонерів (протокол № 1/2017 від 11 серпня 2017 р.) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД", перейменовано в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" який є правонаступником Публічного акціонерного товариства "Дослідний електромонтажний завод". Статут ПРАТ "ДЕМЗ" (нова редакція) затверджений загальними зборами акціонерів (протокол № 1/2017 від 11.08.2017р.) та зареєстрований 16.08.2017 року Державним реєстратором Комсомольської селищної Ради народних депутатів.
  Основною метою діяльності ПРАТ "ДЕМЗ" є здійснення підприємницької (господарської) діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
Згідно зі Статутом, ПРАТ "ДЕМЗ" є юридичною особою, має самостійний баланс.
Види діяльності  ПРАТ "ДЕМЗ":
27.12 - Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури (основний);
27.90 - Виробництво іншого електричного устаткування;
28.30 - Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства;
25.11 -Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
25.93 - Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля;
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Власники акцій
Власниками акцій ПРАТ "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.
ПРАТ "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) видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 12 вересня 2017 р., дата реєстрації 04 жовтня 2011 р. реєстраційний № 105/20/1/11.

Результати діяльності
Основною продукцією, що виробляє підприємство, є устаткування та комплектуючи для потреб електроенергетики, як теплових так і атомних електростанцій. Розширення ассортименту продукції та її модернізації дають змогу на деякий час витримати конкуренцію з боку постачальників аналогічної продукції фірми "Елокс" та фірми "Шкода".
Ціни даних фірм на багатодорожчі, а по технологічності продукція Товариства набагатокраща. Споживачами продукції для аграрного комплексу (зерносушарки, елеваторні комплекси, грунтообробнеобладнання) є фермерські господарства та приватні підприємства України та країни СНД.
ПРАТ "ДЕМЗ" здійснює виробництво та реалізацію блоків електроприводів засувок типу "БЭЗ", коробок затисків типу "КЗ-16", модулів проходок типу ПГКК, короба кабельні металеві сейсмостійкі, коробок перехідних розподільчих КПР, зерносушарки зерна СЗ- 10, СЗК- 30, стерньових машин ППМ-4-ЗТ, елеваторів, пневматичні перенавантажувачів зерна, стрічковінорії, лінійпереробки гречки 130 кг/год. і 200 кг/год., ліній комбікормів 1,5-3, котів твердопаливних.
Діяльність товариства зосереджена у двох операційних та одному географічному сегменті. ПРАТ "ДЕМЗ" має два операційних сегмента.  
в тисячах  гривень	інші	виробництво	 усього
дохід від операційної діяльності		37243	37243
інші операційні доходи	912		912
дохід, всього	912
37243	38155

витрати операційної діяльності	-	21590	21590
адміністративні витрати	-	5987	5987
витрати на збут	-	5214	5214
інші операційні витрати	1148	0	1148
витрати, всього	1148
32791
33939
Прибуток (збиток) до оподаткування	-236	+4452	4216
Дохід з податку на прибуток	-17	801	784
Чистий прибуток (збиток)	-219	3651	3432
сегментні активи		16747	16747
сегментні зобов'язання		3040	3040

Географічна інформація
Країна
 	Виручка
2016	Виручка
2017	Виручка
2018
- за межі України	-	167,7	286,0
- внутрішній ринок  України	16145	15204,3	36957,1
Усього	16145	15372,0	37243,1


Вся торгово-виробнича діяльність ПРАТАТ "ДЕМЗ" аналізується через фінансово-економічні показники, які наведені у таблиці.

Основні показники виробничої діяльності ПРАТ  "ДЕМЗ" за 2017-2018 р.р.

Показники	Одиниці виміру	2017 р.	2018 р.	Відхилення (+,-)	Темп росту, %
1	2	3	4	5	6
Випуск товарної продукції					
- в діючих цінах	тис. грн.	16378,5	34917,0	+ 18539,0	213,2
- в порівняних цінах	тис. грн.	16378,5	34917,0	+ 18539,0	213,2
Чистий дохід від реалізації продукції					
- сума	тис. грн.	15372	37243	+ 21871	242,3
Собівартість   реалізованої продукції					
- сума	тис. грн.	8817	21590	+ 12773	244,9
- в % к обороту	%	57,4	58,0	+ 0,6	101,0
Валовий прибуток					
- сума	тис. грн.	6555	15653	+ 9098	238,8
- в % к обороту	%	42,6	42	- 0,6	98,6
Інші  операційні доходи	тис. грн.	298	912	+ 614 	306,0
Операційні витрати	тис. грн.	5824	12349	+ 6525	212,0
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)	тис. грн.	1029	4216	+ 3187	409,7
Фінансовий результат до оподаткування(прибуток)	тис. грн.	1029	4216	+ 3187	409,7
Чистий фінансовий результат (прибуток)					
- сума	тис. грн.	844	3432	+ 2588	406,6
- в % к обороту	%	5,2	9,2	+ 4,0	176,9
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства					
- сума	тис. грн.	844	3432	+ 2588	406,6
- в % к обороту	%	5,2	9,2	+ 4,0	176,9
Середня кількість працівників	чол.	97	97	-	
Середнє вироблення на 1 працівника					
- в діючих цінах	тис. грн.	168,9	359,9	+ 191,0	213,1
- в порівняних цінах	тис. грн.	168,9	359,9	+ 191,0	213,1
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства на 1 працівника	грн.	8,70	35,38	+ 26,68	406,7

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

Пов'язані сторони
Операції з ключовим керуючим персоналом
В 2018 році Товариство здійснило нарахування ключовому керуючому персоналу у вигляді заробітної плати та інших нарахувань у сумі 1441 тис. грн.  

Зміни в обліковій політиці
Протягом звітного періоду облікова політика товариства не змінювалася.

 Події після звітної дати
Згідно з вимогами МСБО 10 "Події після звітного періоду" керівництво ПРАТ "ДЕМЗ" повідомляє що важливих та суттєвих подій у період з 01.01.2019 р. по 22.04.2019 року 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 2018 року характер бізнесу товариства не змінився, обсяги діяльності в порівнянні з 2017 роком збільшилися на 22485 тис. грн. Основні обсяги доходів товариства у 2018 року надходили від виробництва електричного устаткування.  
ПРАТ "ДЕМЗ" протягом 2018 року діяльності своєї не припиняло.

 Консолідація та інвестування
Товариство у своєму складі дочірніх підприємств не має. Протягом 2018 року товариство не здійснювало інвестування в інші підприємства, а також не приймало участі у створенні спільних підприємств. 

 Зміцнення національної валюти
Національна валюта - українська гривня (грн.) - зміцнилася у порівнянні з основними світовими валютами. Курси обміну гривні по відношенню до основних валют, які застосовувалися при підготовці цієї фінансової звітності на 31 грудня були наступними:
Валюта          	          2018	          2017	          2016
Долар США	27,6883	28,067223	27,190858
Євро	31,714138 	33,495424	28,422604
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. 

Життя і здоров'я співробітників - ключовий пріоритет ПРАТ "ДЕМЗ". Стратегія підприємства в області виробничої і екологічної безпеки і охорони праці орієнтована на "Мету: відсутність шкоди людям, довкіллю і майну при виконанні робіт".
У 2018 р. у рамках роботи по реалізації виробничих програм модернізації і будівництву інфраструктури з урахуванням вимог по зниженню антропогенного навантаження на довкілля підприємство продовжила свій рух до середньострокових цілей. Цільові екологічні показники, встановлені на період 2018 р., досягнуті в повному об'ємі.
Викіди забруднюючих речовин в атмосферу за 2018 р. склали 3,9157 т.
Долі понадлімітних платежів в загальному об'ємі за негативну дію на довкілля немає.
Соціальні аспекти та кадрова політика
У 2018 р. в ПРАТ "ДЕМЗ" працювало 97 осіб, з них 64 % склали співробітники робочих спеціальностей, 36 % - керівники, фахівці і службовці.
Система винагороди персоналу пов'язана із стратегією підприємства і спрямована на забезпечення конкурентоспроможності винагороди, утримання і розвиток талантів, підтримку кар'єрного і професійного зростання співробітників.
ПРАТ "ДЕМЗ" проводить регулярний моніторинг ринку праці, включаючи спеціальні огляди кадрового ринку окремих висококваліфікованих професій, прагне забезпечити конкурентоспроможність усіх елементів системи винагороди. Перегляд заробітних плат проводиться на регулярній основі відповідно до динаміки ринку праці. 
Середня зарплата за 2018 рік грн. склала 7412,37 грн. проти 5234,54 грн. 2017 року
При укладенні трудового договору працівник і підприємство беруть на себе зобов'язання по охороні праці, тобто працівник - підкорятися правилам внутрішнього трудового розпорядку, наймач - забезпечувати умови праці відповідно до законодавства, його оплату і так далі.
Найважливішими документами, що регулюють охорону праці в ПРАТ "ДЕМЗ", є колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, інструкції і положення по охороні праці. У правилах внутрішнього трудового розпорядку встановлено, що кожен працівник зобов'язаний пройти навчання (інструктаж) з питань охорони праці і техніки безпеки.
Система навчання охоплює усі категорії співробітників. У 2018 році пройшов навчання 7 півробітник. Інвестиції в навчання і розвиток склали 2,5 тис. грн. На навчання співробітників витрачено 56 години. Система формування кадрового резерву спрямована на забезпечення потребі підприємства кваліфікованими співробітниками в сьогоденні і майбутньому. У 2018 році на підприємство було прийнято 15 молодих фахівців.
Структура працівників Товариства наступна:
Найменування показника	на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Чисельність персоналу по розбиттю по полу		
Усього:	97	96
- чоловіки	57	56
- жінки	40	40
- у т.ч. жінки на керівних посадах	4	5
Чисельність персоналу за віком:		
- старше 50 років	61	58
- 30 - 50 років	30	35
- молодше 30 років	6	3
Коефіцієнт плинності		

В 2018 році Товариство здійснило нарахування ключовому керуючому персоналу у вигляді заробітної плати та інших нарахувань у сумі 1441 тис. грн.  



3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом відсутня тому що  деривативи не укладалися та похідних цінних паперів Товариство немає.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:
1.	бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2.	бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3.	аудит, контроль,  ревізія  (перевірка  документів,  перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Всі  перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

№ п/п	Показники	Формула розрахунку
показника	Орієнтовне позитивне значення                                       показника	Фактичне значення
показника
				2018	2017
1	Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)	К1.= ф.1 ряд. 1195/ ф.1 ряд. 1695	>1,0	4,08	2,49
2	Коефіцієнт швидкої ліквідності	К2=ф.1 ( ряд.1195 -  ряд.1100) / ф.1 ряд. 1695	0,6 - 0,8	3,44	1,48
3	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	К3.= ф.1(ряд.1160+ ряд.1165) / ф.1 ряд. 1695	0,25-0,5	0,97	0,22
4	Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)	К4 = ф.1 ряд.1495 /ф.1 ряд.1900	0,5	0,81	0,70
5	Коефіцієнт покриття  зобов'язань власним капіталом	К5 = (ф.1 ряд.1595 + ф.1 ряд.1695) / ф.1 ряд.1495	0,5-1,0	0,22	0,41
6	Коефіцієнт
рентабельності активів	К6 = ф.2 ряд.2350 (2355) *100/ (ф.1 ряд.1900Н+ ф.1 ряд.1900К): 2	збільшення	21,94	7,37
7	Рентабельність діяльності	К7=ф.2 ряд.2350(або 2355)*100/ф.2 ряд.2000	збільшення	9,22	5,49
8	Чистий оборотний капітал	К8=ф.1 (ряд.1195-ряд.1695)	збільшення	9 349,00	6 355,00


Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (К1.) ПРАТ  "ДЕМЗ" показує за скільки разів обсяг обов'язків по рахункам можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів. В 2018 році коефіцієнт загальної ліквідності складає 4,08, це більше нормативного значення.  Акціонерне товариство немає труднощів при погашенні поточних зобов'язань по рахунках. Коефіцієнт загальної ліквідності не є абсолютним показником здібності повернути борги, так як він характеризує лише наявність оборотних активів, але не відображає їх якості.
	Коефіцієнт швидкої ліквідності (К2.) показує ступінь покриття найбільш невідкладних зобов'язань підприємства грошовими  та поточними активами, які найбільш швидко можуть бути переведені в грошові кошти. Теоретичне значення цього коефіцієнту повинно знаходитись у межах 0,6 - 0,8. У ПРАТ "ДЕМЗ" цей коефіцієнт станом на 31.12.2018 р. складає 3,44. У підприємства достатньо грошових  та поточних активів. 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К3) відображає платіжні можливості акціонерного товариства відносно сплати короткострокових зобов'язань та показує яка частина заборгованості підприємства може бути сплачена негайно грошовими коштами. Станом на 31.12.2018 р. значення коефіцієнту К3  складає 0,97  при нормативному значенні 0,2 - 0,5, що свідчить про можливість товариства негайно сплатити грошовими коштами в будь-який час короткострокові зобов'язання, що є у товариства.
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (К4) відображає питому вагу власних грошових коштів власників ПРАТ  "ДЕМЗ" у загальній сумі коштів, вкладених в їх майно, та характеризує незалежність підприємства від позикових коштів. Станом на 31.12.2018 р. значення коефіцієнту К4 складає 0,81 при нормативному значенні не менш ніж 0,5. Значення цього коефіцієнту свідчить про незалежність товариства від зовнішніх кредиторів. 

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом - це показник, який загалом свідчить про фінансову залежність Товариства від позикових коштів. Цей коефіцієнт розраховується як співвідношення загальної суми залучених та власних коштів. Значення коефіцієнту покриття зобов'язань власним капіталом на звітну дату відповідає умовам теоретично оптимального, що свідчить про домінування власного капіталу над залученим.
Коефіцієнт рентабельності активів (К6), показує розмір чистого прибутку на одну гривню активів та характеризує, як ПРАТ  "ДЕМЗ" використовувало у звітному періоді свої активи. Коефіцієнт рентабельності активів складає 21,94, в попередньому періоді  7,37 і відповідно  активи використовувались ефективно. 
Коефіцієнт рентабельності діяльності (К7) дозволяє  визначити ефективність господарської діяльності товариства, тобто вкладення коштів і раціональність їх використання. Цей показник характеризує прибутковість підприємства стосовно наявних фінансових ресурсів, які є в його розпорядженні. Протягом року рентабельність товариства у в порівнянні з попереднім періодом збільшилась на 3,7%. За 2018 рік товариство має прибуток від своєї діяльності у розмірі 3432 тис. грн. 
Розмір чистого оборотного капіталу (К8) свідчить про спроможність товариства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати свою подальшу діяльність. У ПРАТ  "ДЕМЗ" цей показник станом на 31.12.2018 р. складає 9349 тис. грн., що свідчить про наявність оборотного капіталу, та можливість підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати свою діяльність.

Основні фінансові інструменти Товариства включають іншу дебіторську та кредиторську заборгованість, грошові кошти.
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.


2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
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
ПРАТ "ДЕМЗ" структурує рівень кредитного ризику, який вона бере на себе, встановлюючи обмеження на величину ризику, прийнятого у відношенні одного клієнта або усіх клієнтів. ПРАТ "ДЕМЗ" здійснює операції тільки з визнаними, кредитоспроможними третіми особами. Товариство розробило процедури управління кредитними ризиками, в тому числі заснувала кредитний комітет, який здійснює моніторинг кредитного ризику щодо кожного клієнта.
Кредитний ризик ПРАТ "ДЕМЗ" контролюється та аналізується в кожному конкретному випадку. Керівництво вважає, що товариство не має значного ризику виникнення збитків більших, ніж суми, що відображені в резервах на покриття збитків від зменшення корисності по кожній категорії.
Товариство управляє капіталом для забезпечення продовження діяльності на безперервній основі, забезпечуючи при цьому максимальний прибуток бізнесу, оптимізацію балансу між позиковими і власними коштами. ПРАТ "ДЕМЗ" регулярно проводить аналіз структури капіталу. На підставі результатів цього аналізу, товариство вживає заходів, спрямованих на підтримання балансу загальної структури капіталу, шляхом розподілу капіталу, а також випуску нових боргових інструментів або погашення існуючих зобов'язань. Цілі товариства при управлінні капіталом включають в себе забезпечення можливості ПРАТ "ДЕМЗ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі, з тим, щоб забезпечити прибуток для акціонерів і вигоди для інших зацікавлених сторін, а також для підтримки оптимальної структури капіталу з метою зниження його вартості.
З метою підтримання або зміни структури капіталу, ПРАТ "ДЕМЗ" може скоригувати суму дивідендів, що виплачуються акціонерам, повернення капіталу акціонерам, випуск нових акцій або продаж активів для зниження заборгованості.
ПРАТ "ДЕМЗ" здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується як співвідношення чистих зобов'язань до суми акціонерного капіталу та чистих зобов'язань. Товариство включає у розрахунок чистих зобов'язань позики за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів.
Ризик ліквідності - це ризик неспроможності ПРАТ "ДЕМЗ" погасити фінансові зобов'язання вчасно. Спосіб управління ліквідністю Товариства, в цілому, полягає в забезпеченні його постійною наявністю ліквідних коштів, достатніх для своєчасного виконання, при цьому уникаючи непередбачених втрат і не піддаючи репутацію Товариства ризику. 
Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої кількості грошових коштів, надійної кредитної політики і запасів, готових до негайної продажу, наявність фінансування засобів через достатню кількість кредитів з встановленою термінами, а також можливість закриття (реалізації) ринкових позицій. У зв'язку з динамічним характером основного бізнесу ПРАТ "ДЕМЗ" забезпечує гнучкість фінансування за рахунок збереження коштів в рамках кредитних ліній.
Існує три типи ринкового ризику у відношенні діяльності ПРАТ "ДЕМЗ": Ризик зміни цін, Валютний ризик, Ризик зміни процентної ставки.
Ризик зміни цін
Ризик негативного впливу цін на товари є результатом негативного впливу на поточні або майбутні доходи у зв'язку зі зміною цін на товари. Для зменшення цього ризику ПРАТ "ДЕМЗ" накопичує значну кількість запасів на кожну звітну дату з метою підтримки операційної діяльності. Товариство здійснює моніторинг ринкових цін на продукцію, що реалізується ПРАТ "ДЕМЗ", в цілях управління ризиком зміни ринкових цін. В результаті такого моніторингу та подальшого прогнозу цін на продукцію, керівництво Товариства розробляє цінову політику щодо тенденцій ринкових цін. ПРАТ "ДЕМЗ" не схильна до цінового риску у відношенні фінансових інвестицій.
Валютний ризик
Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати ПРАТ "ДЕМЗ" будуть піддані негативному впливу зміни валютних курсів. Валютний ризик виникає тоді, коли майбутні комерційні операції або визнані активи або зобов'язання виражені у валюті, яка не є функціональною валютою товариства.
ПРАТ "ДЕМЗ" не має офіційної політики по управлінню валютними ризиками по відношенню до своєї функціональної валюти. 
ПРАТ "ДЕМЗ" уникає ризикованих операцій, пов'язаних з валютним ризиком, та здійснює операції, в основному, в українських гривнях.
Ризик зміни процентної ставки
Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що зміни процентних ставок негативно вплинуть на вартість фінансових інструментів.
Політика ПРАТ "ДЕМЗ" спрямована на підтримку її запозичень у складі інструментів з фіксованою ставкою і отримання позик за фіксованими процентними ставками.

Потенційні та умовні зобов'язання 
Зобов'язання за контрактами
Станом на 31.12.2018 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.
Ліквідність та зобов'язання
 Джерелом економічної оцінки фінансового стану ПРАТ "ДЕМЗ" є дані фінансової звітності за 2016 - 2018 роки. Економічна оцінка фінансового стану ПРАТ "ДЕМЗ" зроблена на підставі розрахунків фінансових показників (коефіцієнтів) товариства.
Розрахунок фінансових показників (коефіцієнтів) ПРАТ "ДЕМЗ"
 
Товариство забезпечене власними основними та оборотними засобами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань, у ПРАТ "ДЕМЗ"  достатньо власних оборотних коштів для забезпечення фінансової стійкості, позитивним моментом є і той факт, що ПРАТ "ДЕМЗ"  здатне розрахуватися за своїми фінансовими зобов'язаннями після реалізації активів.
Серед поточних зобов'язань та забезпечень товариство має заборгованість перед кредиторами за отримані від них роботи та послуги в сумі 92 тис. грн., перед бюджетом по податках та зборах - 832 тис. грн., заборгованість по зарплаті за грудень 2018 року - 268 тис. грн., по єдиному соціальному внеску - 82 тис. грн., за одержаними авансами - 512 тис. грн. Поточні забезпечення товариства протягом звітного 2018 року збільшились з 1176 тис. грн. до 1195 тис. грн., а зобов'язання протягом звітного 2018 року зменшилис з 561 тис. грн. до 59 тис. грн.
Таким чином, фінансовий стан ПРАТ "ДЕМЗ" станом на 31.12.2018 р. можна охарактеризувати як стійким.  


4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням: http://www.oemz.pat.ua

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
20.04.2018
Кворум зборів
100
Опис
Порядок денний:
1.	Обрання лічильної комісії
2.	Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3.	Затвердження порядку проведення Зборів.
4.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.	Звіт Директора Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6.	Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7.	Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
8.	Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
9.	Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, та правочинів, вартість яких перевершує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на період з дати прийняття рішення і до проведення чергових загальних зборів.
10.	 Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11.	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12.	Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13.	Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Рішення:
1.	Обрали лічильну комісію у складі  трьох осіб: Голова лічильної комісії - Шеховцова Л.М., члени лічильної комісіїМасленко М.Ф., Касян О.М.
2.	брали Головою зборів - Свинаренко Л.М., секретарем - Кутепову О.В.
3.	Затвердили порядок проведення зборів.
4.	Затвердили звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5.	Затвердили звіт Директора Товариства за 2017 рік.
6.	Затвердили звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7.	Затвердили річний звіт Товариства за 2017 рік.
8.	Затвердили річний прибуток Товариства у розмірі 844 тис. грн.  Дивіденди за підсумками роботи у 2017 році не нараховувати та не сплачувати. Отриманий прибуток спрямувати на розвиток виробництва, а саме - придбання обладнання.
 9.   Уповноважити Наглядову раду Товариства на надання згоди щодо кожного значного правочину перевершує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на період з дати прийняття рішення і до проведення чергових загальних зборів.
10 . Питання не розглядалось у зв'язку з не закінченням повноважень членів наглядової ради.
11. Питання не розглядалось
12. Питання не розглядалось у зв'язку з не закінченням повноважень членів ревізійної комісії.
13. Питання не розглядалось
У зв'язку із закінченням повноважень членів наглядової ради та ревізійної комісії Загальні збори  вирішили питання 10 - 13 не розглядати.
Зауважень з питань порядку денного не надходило.


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 (зазначити)
Іншого не було

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 відсотками акцій

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 (зазначити)
Іншого не було

Які 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 зменшення 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 (зазначити)
Іншого не було

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 
д/н
Інше (зазначити)
Іншого не було

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: непроведення чергових загальних зборів у звітному періоді не було

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: непроведення позачергових загальних зборів у звітному періоді не було

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
3
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
Комітетів у складі Наглядової ради не створено

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Оцінка роботи комітетів Наглядової ради не проводилась (комітети не створені)

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітетів у складі Наглядової ради не створено

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член



Так
Ні
Горяєв Віктор Васильович
Голова Наглядової ради

X
Щербак Антоніна Іванівна
Член Наглядової ради

X
Романченко Сергій Васильович
Член Наглядової ради

X

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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (зазначити)
Іншого не було
X


Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 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 (зазначити)
Іншого не було

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
У звітному періоді проведено 11 засідань Наглядової ради на яких розглядалися наступні питання: Затвердження звіту з фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.; Поліпшення рекламної діяльності Товариства;  Затвердження звіту з фінансово-господарської діяльності Товариства за 1 квартал 2018 р.;
Надання згоди на ремонт покрівель виробничих приміщень; Прийняття питання про розширення участі в виставках продукції енергетики та народного господарства як в Україні, так і за кордоном; Питання посилення уваги на якість продукції, що виробляється, та організацію її своєчасної поставки; Затвердження звіту з фінансово-господарської діяльності Товариства за 2 квартал 2018 р.; Посилення контролю за трудовою дисципліною працівників Товариства; Про недостатню роботу керівників Товариства по просуванню продукції Товариства на ринок Німеччини; Затвердження звіту з фінансово-господарської діяльності Товариства за 9 місяців 2018 р.; Прийняття участі з формування виробничого плану Товариства на 2019 рік.


Як 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 не було

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Директор - одноособовий виконавчий орган
Директор: 
1) без довіреності та будь-яких інших додаткових повноважень представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні та фактичні дії як на території України так і за її межами; 
2) розподіляти обов'язки між керівниками структурних підрозділів та визначати їх повноваження у вирішенні питань діяльності Товариства; 
3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради; 
4) відкривати та закривати рахунки у банківських установах; 
5) підписувати (видавати) довіреності, в тому числі з правом передоручення, підписувати (укладати) будь-які договори (контракти, угоди, правочини), в тому числі поставки, оренди, застави (іпотечні договори), підряду, купівлі-продажу, кредитні договори та інші, та підписувати інші документи від імені Товариства, рішення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; 
6) одноосібно приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності, крім правочинів щодо придбання, відчуження, найму (оренди), спільного користування, дарування, та застави ( іпотека, заклад ) нерухомого майна та автотранспортних засобів, які укладаються за умови їх попереднього погодження Наглядовою радою. Інший член колегіального виконавчого органу в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями; 
7) визначає кадрову політику та структуру Товариства; 
8) затверджувати кошториси штатного розкладу працівників Товариства; 
9) приймати та звільняти (підписувати та розривати трудові договори, контракти) співробітників, працівників, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення; 
10) встановлювати системи оплати праці, тарифні ставки працівників, посадові оклади службовців, форми та розміри матеріального заохочення; розробляти кошториси витрат, штатний розклад, внутрішні нормативні документи та інше, що регулює поточну та виробничу діяльність Товариства; 
11) призначати керівників структурних підрозділів, філій, представництв, укладати з ними контракти та повідомляти про відповідні призначення правління; 
12) щоквартально доповідати Наглядовій раді про фінансово - господарську діяльність Товариства. 
13) у межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 
14) підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; 
15) здійснювати діяльність Товариства по захисту державної таємниці згідно Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання; 
16) організовувати військовий облік та мобілізаційні заходи згідно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву 
19) здійснювати інші функції та виконувати інші дії, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством.


Опис
Іншого немає

Примітки
 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

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)  так

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
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 відсотками 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (зазначити)
Інших органів немає.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

X
Інше (зазначити)
Інших органів немає

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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Стеценко Вячеслав Васильович

18,5002
2
Горяєв Віктор Васильович

33,2998
3
Винокуров Володимир Петрович

18,5002

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

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
171 755
138 799
Закон України "Про депозитарну систему України" №5178-VІ від 06.07.2012 р.
12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Директор призначається та звільняється рішенням Наглядової ради. Наглядова рада призначається та звільняється рішенням загальних зборів. Головний бухгалтер призначається та звільняється рішенням Директора. Винагороди або компенсації, які виплачуються посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій ; 
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 
8) обрання та припинення повноважень голови та членів Правління Товариства; 
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 
10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 
11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеною частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; 
14) затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій; 
15) визначення дати складення переліку акціонерів які, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства, мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 
16) вирішення питань про участь товариства у промислово - фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 
17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом ХVІ Закону "Про акціонері товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 
19) подання на розгляд загальних зборів питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 
20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю; 
21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 
24) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонері товариства"; 
25) прийняття рішення про внесення змін до відомостей про види діяльності (код КВЕД) Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та визначати особу, уповноважену на подання документів для проведення реєстрації змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі;
 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів. 
До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. До виключної компетенції правління належить: 
1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів за рішенням Наглядової ради Товариства; 
2) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання; 
3) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 
4) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; 
5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, визначення його організаційної структури; 
6) визначення складу і обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю в Товаристві; 
7) надання Наглядовій раді пропозицій про винесення на розгляд загальних зборів акціонерів тих чи інших питань; 
8) подання Наглядовій раді вимоги про скликання позачергових загальних зборів у випадках, передбачених Законом та Статутом; 
9) надання на затвердження загальним зборам річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства; 
10) надання рекомендацій загальним зборам щодо порядку розподілу прибутків, розміру дивідендів; 
11) встановлення та затвердження договірних цін та тарифів на продукцію, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством; 
12) організація обліку кадрів; 
13) організація ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності Товариства; 
14) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління; 
15) надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, у вчинені яких є заінтересованість; 
16) здійснення інших дій, передбачених Законом, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями загальних зборів та наглядової ради. Питання, що належать до виключної компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови правління - генерального директора.


10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО  АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБ?РУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ 
щодо інформації, наведеної в 
ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
"ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"
за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року


Акціонерам, керівництву 
ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
"ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД",
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку


Звіт незалежного аудитора з надання об?рунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5 - 9 частини 3 статті 40-1 закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" (далі - ПРАТ "ДЕМЗ") за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року (далі - Звіт незалежного аудитора), який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації Товариством та призначається для акціонерів та керівництва ПРАТ "ДЕМЗ" складено за результатами виконання завдання Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ВІДА-АУДИТ" у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VІІІ та Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості (далі - МСЗНВ) 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Інформація про предмет завдання
Цей звіт містить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ДЕМЗ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає: 
-	опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
-	перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 
-	інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; 
-	опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 -    опис повноважень посадових осіб ПРАТ "ДЕМЗ".

Застосовні критерії 
Аудиторами зазначені критерії, за допомогою яких був оцінений або виміряний предмет перевірки, для того щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора. 
У Звіті із завдання з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ДЕМЗ" за 2018 рік ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора. 
Цей Звіт містить інформацію, частина якої розміщена на сайті  ПРАТ "ДЕМЗ", а іншу  частину  можна знайти в загальнодоступних джерелах. 
Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ДЕМЗ" за 2018 рік є застосовані вимоги пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону № 3480.
  Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від  16 липня 1999 року  N 996-XІV (в редакції  Закону України   N 2545-VІІІ від18.09.2018р.); Законів України від 17 вересня 2008 року № 514-VІ  "Про акціонерні товариства",  від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV "Про цінні папери та фондовий ринок",  від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених Наказом Міністерства фінансів України 07.12.2018р. № 982.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  вимагає від приватних акціонерних товариств розкриття у Звіті про корпоративне управління конкретних застосовних критеріїв, розроблених з регуляторними цілями. Такими критеріями є вимоги статей 40 "Регулярна інформація про емітента"  та 40-1  "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-ІV (зі змінами та доповненнями) та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VІІ додатка 38 до цього Положення. 
Для запобігання непорозумінь аудитор попереджає про цей факт користувачів цього Звіту із завдання з надання впевненості та зазначає, що внаслідок цього, визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Властиві обмеження
Вважаємо доречним зазначити, що цей Звіт про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ДЕМЗ" за 2018 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо корпоративного управління Товариством може змінитись по об'єктивним або суб'єктивним обставинам.

Конкретна мета
Відповідно до діючого законодавства приватні акціонерні товариства складають Звіт про корпоративне управління за 2018 рік та розкривають інформацію у цьому звіті у відповідності з встановленими критеріями.
Такими критеріями є вимоги статей   40 "Регулярна інформація про емітента"  та 40-1  "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-ІV(зі змінами та доповненнями).                                                            

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями Товариства 
Управлінський персонал ПРАТ "ДЕМЗ" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (статті 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПРАТ "ДЕМЗ" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання об?рунтованої впевненості 
Метою завдання з надання впевненості було отримання об?рунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Об?рунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як об?рунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.
Окрім того, ми: 
o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 
o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 
o оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
o  оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені; 
o ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.
Ми вважаємо, що отримали достатні та умисні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ДЕМЗ" за 2018 рік, відповідно до вимог п.п.5) - п.п.9) п. 3 ст.40-1 Закону № 3480, а також перевірка інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п.1) - п.п.4) цієї частини статті 40-1 Закону № 3480.  

Застосовні вимоги контролю якості
Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АФ "ВІДА-АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ "ВІДА-АУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог
Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання об?рунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПРАТ "ДЕМЗ" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VІІІ (далі - Закон № 2258) до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які ?рунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Перегляд виконаної роботи
Для виконання завдання з надання впевненості аудитор виконав загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, який був направлений на: 
o основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
o отримання розуміння ПРАТ "ДЕМЗ", як середовища функціонування системи корпоративного управління: особливості функціонування органу контролю та управляння (Наглядова рада), можливість застосування одноосібного виконавчого органу та органу контролю (Ревізійної комісії); 
o дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління (Статут, внутрішні положення, протоколи загальних зборів, засідань наглядової ради та інші документи), у тому числі інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів, про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, про повноваження посадових осіб емітента;
o дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів ПРАТ "ДЕМЗ": ознайомився з даними виписки із Реєстру акціонерів, перевірив перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 
o дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії; 
o дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника - одноосібного виконавчого органу. 
o дослідження повноважень та форми функціонування органу контролю та управління Замовника: наявність Наглядової ради. 
Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ?рунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів загальних зборів акціонерів, рішень одноосібного виконавчого органу (директора), внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами ПРАТ "ДЕМЗ", дані депозитарію про склад акціонерів.

Висновок  
Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ДЕМЗ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. 
У відповідності до ч. 3 ст.401  Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлюємо  думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9  цієї статті Закону. Ця інформація входить до складу Звіту про корпоративне управління емітента. 
        На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог, зазначених у ст. 401  "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-ІV (зі змінами та доповненнями), щодо розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління емітента за 2018 рік відповідно до встановлених Законом критеріїв.

Інша інформація
Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту

Основні відомості про договір, до якого належить оцінка предмета перевірки:
 Договір № 8/28.01-2019 від 28.01.2019 р.
 Дата проведення перевірки:
"	дата початку проведення перевірки: 28.01.2019 р.
"	дата закінчення проведення перевірки: 22.04.2019 р.
 Період, якім охоплено проведення перевірки: 01.01.2018 р. - 31.12.2018 р.

Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ВІДА - АУДИТ" 
код за ЄДРПОУ: 23463381 
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3776, видане рішенням АПУ № 161 від 30.03.2006 р., номер реєстрації 3776 у окремому розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. 

Партнером завдання з надання впевненості, що не є аудитом
чи оглядом історичної фінансової інформації, 
результатом якого є цей звіт з надання впевненості, є 
Корецька Наталія Григорівна,                                                                       __________________
сертифікат серії А № 002418, 
реєстраційний номер АПУ  101668                                

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю                                    ___________________
"Аудиторська фірма "ВІДА - АУДИТ"                                                                   О.О. Мезенцева
                                                                                                                   сертифікат аудитора серії А № 004788  
                                                                                                                   реєстраційний номер АПУ  101627 
Дата звіту аудитора 22 квітня 2019 року.
Адреса аудитора: 
61052, Харківська обл., місто Харків, вулиця Конторська, будинок 8.


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



VІІІ. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ЕНЕРГОЗАХИСТ
126238
д/н, Россія, м. Москва, вул. Земляний Вал, буд. 39/1, корп 2
10 000
5,822246
10 000
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Стеценко Вячеслав Васильович
31 775
18,5002
31 775
0
Горяєв Віктор Васильович
57 194
33,2998
57 194
0
Винокуров Володимир Петрович
31 775
18,5002
31 775
0
Усього
130 744
76,122446
130 744
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна
171 755
0,50
Відповідно до Статуту емітента акціонери мають право: 
1) брати участь в управлінні Товариством; 
2) отримувати дивіденди; 
3) отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 
4) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; 
5) на переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариства простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. 
6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством; 
7) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством. 
Відповідно до Статуту Товариства акціонери зобов'язані: 
1) дотримуватися Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства; 
2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 
3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 
4) оплачувати акції у розмірі, порядку і засобами, передбаченими Статутом Товариства; 
5) не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери Товариства можуть мати інші обов'язки встановлені законодавством. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. Обмежень щодо бігу цінних паперів емітента не має. Отримання згоди на відчуження власником цінних паперів від емітента або інших власників Статутом емітента не передбачено.

публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Примітки:

XІ. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
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
0,5
171 755
85 877,5
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.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість цінних паперів (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
Кутепова Валентина Іванівна
1 151
0,67
1 151
0
Винокуров Володимир Петрович
31 775
18,500189
31 775
0
Віхрянов Віталій Михайлович
1 290
0,751069
1 290
0
Горяєв Віктор Васильович
57 194
33,299758
57 194
0
Усього
91 410
53,221016
91 410
0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
04.10.2011
105/20/1/11
UA4000130371
171 755
85 877,5
32 926
0
0
Опис:
Додаткової інформації немає.


XІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
3 649
4 028
0
0
3 649
4 028
  будівлі та споруди
2 502
2 383
0
0
2 502
2 383
  машини та обладнання
679
756
0
0
679
756
  транспортні засоби
58
424
0
0
58
424
  земельні ділянки
378
378
0
0
378
378
  інші
32
87
0
0
32
87
2. Невиробничого призначення:
271
258
0
0
271
258
  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
271
258
0
0
271
258
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
3 920
4 286
0
0
3 920
4 286
Опис
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 31.12.2018 р. відсутні. Товариство станом на 31.12.2018 р. не має договірних зобов'язань щодо придбання основних засобів. Ознаки знецінення відсутні. 
Первісна вартість основних засобів на початок року складає 14324 тис. грн. на кінець року - 14827 тис грн. Сума нарахованого зносу за 2018 рік складає 312 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 71,1 %. 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)
13 707
10 275
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 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 власним 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
832
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
2 208
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
3 040
X
X
Опис
немаэ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІДА-АУДИТ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
23463381
Місцезнаходження
61052, Харківська обл., місто Харків, вул. Конторська буд. 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 3776
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
30.03.2006
Міжміський код та телефон
057 712-06-76
Факс
057 712-24-22
Вид діяльності
Аудиторська діяльність
Опис
включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 3776 від 30.03.2006 року та до Розділу реєстру аудиторських фірм "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК"
Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної особи
09804119
Місцезнаходження
61002, Харківська обл., місто Харків, вулиця Алчевських, будинок 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ №263494
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
(057) 760-20-87
Факс
(057) 714-06-65
Вид діяльності
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис
немаэ

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
01001, місто Київ, вулиця Ніжній вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№  443
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
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 Центрального депозитарію цінних паперів
Опис
ПАТ "НДУ" надає ПАТ "ДЕМЗ" послуги з депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента. З 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


КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"
за ЄДРПОУ
00110237
Територія
Харківська область, смт Комсомольське
за КОАТУУ
6321755600
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
 
за КВЕД
27/12
Середня кількість працівників: 97
Адреса, телефон: 63460 смт Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 56, 05747 5-28-01
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2019 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    І. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
0
72
    первісна вартість
1001
0
72
    накопичена амортизація
1002
( 0 )
( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
3 649
4 028
    первісна вартість
1011
13 816
14 319
    знос
1012
( 10 167 )
( 10 291 )
Інвестиційна нерухомість
1015
271
258
    первісна вартість
1016
508
508
    знос
1017
( 237 )
( 250 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом І
1095
3 920
4 358
    ІІ. Оборотні активи



Запаси
1100
4 248
1 932
Виробничі запаси
1101
451
568
Незавершене виробництво
1102
2 490
1 216
Готова продукція
1103
1 301
142
Товари
1104
6
6
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
4 057
7 066
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
1 050
300
    з бюджетом
1135
120
13
    у тому числі з податку на прибуток
1136
119
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
6
15
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
957
2 958
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
957
2 958
Витрати майбутніх періодів
1170
5
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
169
105
Усього за розділом ІІ
1195
10 612
12 389
    ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
14 532
16 747

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    І. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
86
86
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
10
10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
10 179
13 611
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом І
1495
10 275
13 707
    ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом ІІ
1595
0
0
    ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
1 149
92
    розрахунками з бюджетом
1620
127
832
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
665
    розрахунками зі страхування
1625
59
82
    розрахунками з оплати праці
1630
237
268
    одержаними авансами
1635
948
512
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
561
1 195
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
1 176
59
Усього за розділом ІІІ
1695
4 257
3 040
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
14 532
16 747
Примітки: Нематеріальні активи
Нематеріальні активи ПРАТ "ДЕМЗ" це - програмне забезпечення та база даних.
 Інформація про наявність та рух нематеріальних активів надана нижче у таблиці:
	Програмне забезпечення	Разом
Первісна вартість,  тис. грн.		
Станом на 31.12.2017	0	0
Надходження	72	72
Вибуття		
Станом на 31.12.2018	72	72
Накопичена амортизація, тис. грн.		
Станом на 31.12.2017	0	0
Нараховане за період	0	0
Станом на 31.12.2018	0	0
Залишкова вартість, тис. грн.		
Станом на 31.12.2017	0	0
Станом на 31.12.2018	72	72

Придбані нематеріальні активи товариство враховує за собівартістю. Подальша оцінка нематеріальних активів здійснюється відповідно до МСБО 38 "Нематеріальні активи" і складає собівартість нематеріального активу за вирахуванням зносу або збитків від зменшення корисності нематеріального активу.
 	Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом протягом терміну їх експлуатації.
Термін корисного використання визначається постійно діючою інвентарною комісією товариства для кожного об'єкта нематеріальних активів. Право користування майном відсутнє.

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 31.12.2018 р. відсутні. Товариство станом на 31.12.2018 р. не має договірних зобов'язань щодо придбання основних засобів. Ознаки знецінення відсутні. 
Інформація про наявність і рух основних засобів представлена нижче приведеною таблицею:

Земельні
ділянки	Інвестиційна нерухомість	Будинки та споруди	Машини та    обладнання	Транспортні
 засоби	Інструменти,прилади інвентар (меблі)	Незавершені капітальні інвестиції  	Разом
Первісна вартість, тис. грн.							
Станом на 31.12. 2016                 378	508	9186	3705	438	76	-	14291
Придбання			14		19			33
Вибуття							
Станом на 31.12. 2017                378	508	9186	3719	438	95	-	14324
Придбання			173	446	63		682
Вибуття			 	179	 		179
Станом на 31.12. 2018                378	508	9186	3892
705	158
-	14827

Накопчена амортизація, тис. грн.						
Станом на 31.12. 2016	-	223	6559	2928	367	55		10132
Амортизація  за рік                         -	14	125	114	13	6		272
Вибуття							
Станом на 31.12. 2017	-	237	6684	3042	380	61		10404
Амортизація  за рік                         -	13	119	96	76	8		312
Вибуття				175	 		175
Станом на 31.12. 2018	-	250
6803
3138
281	69
	10541
Залишкова вартість, 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
Станом на 31.12. 2018	378	258	2383	754	424	89	-	4286

Оренда
ПРАТ "ДЕМЗ" здає в оренду об'єкт нерухомості (128 кв. м.), яка є інвестиційною нерухомістю, що належить йому, за договорами операційної оренди з терміном від 1 року з подальшим продовженням терміну шляхом ускладнення додаткових угод. Заміна умов договорів та дострокове їх розірвання буває 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.
ПРАТ "ДЕМЗ" вибрана модель обліку нерухомості за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації і будь-яких збитків від знецінення.
В 2018 році витрати на оренду склали 59 тис. грн., одержаний на поточний рахунок дохід по орендним платежам склав 445 тис. грн. 

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 31.12.16 р.	на 31.12.17 р.	на 31.12.18 р.
Сировина та матеріали	401	451	568
Готова продукція	366	1307	148
Незавершене виробництво та напівфабрикати	918	2490	1216
Всього запасів	1685	4248	1932

Резерв знецінення	-	-	-
Чиста вартість запасів	1685	4248	1932


До складу готової продукції включені залишки товарів на складах відповідно по роках:
- на 31.12.17 р. у сумі 6 тис. грн.;
- на 31.12.18 р. у сумі 6 тис. грн.;
Загальний обсяг запасів станом на 31.12.2018 р. порівняно з минулим періодом зменшився на 2316 тис. грн. (або на 54,5%), що характеризується як відтік оборотних запасів. 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 31.12.2016 р.	на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Торгівельна дебіторська заборгованість	5870	4057	7066
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	114	1050	300
Розрахунки з бюджетом	304	120	13
Інша дебіторська заборгованість	14	6	15
Разом	6302
5233
7394


Інша дебіторська заборгованість склалася:
в тисячах гривень	на 31.12.2016 р.	на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Розрахунки з постачальниками	-	-	-
Розрахунки фінансової допомоги на 1 рік	9	-	-
Інша дебіторська заборгованість	5	6	15
Разом	14	6	15

Розрахунок чистої реалізаційної вартості торгівельної дебіторської заборгованості наступний:
в тисячах гривень	на 31.12.2016 р.	на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Торгівельна дебіторська заборгованість	5870	4057	7066
Резерв сумнівних боргів	-	-	-
Разом	5870	4057	7066

Сальдо рахунку резерву сумнівних боргів наступне:
в тисячах гривень	на 31.12.2016 р.	на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Сальдо резерву на початок періоду	7	-	-
Витрати пов'язані з нарахуванням резерву	-	-	-
Використання резерву	(7)	-	-
Сальдо резерву на кінець періоду	-	-	-

Станом на 31.12.2018 р. резерву немає.
Інші оборотні активи складають 105 тис. грн. 

Довгострокова дебіторська заборгованість 
Довгострокової дебіторської заборгованості станом на 31.12.2018 р. Товариство не має. 

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти ПРАТ "ДЕМЗ" представлені таким чином: 
в тисячах гривень	на 31.12.2016 р.	на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній  валюті	59	873	2737
Грошові кошти та їх еквіваленти , євро	-	84	221
Грошові кошти та їх еквіваленти, долар США	-	-	-
Разом	59	957	2958

Торгівельна і інша кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість склалася таким чином:
в тисячах гривень	на 31.12.2016 р.	на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Торгівельна кредиторська заборгованість	774	1149	92
Розрахунки з бюджетом	71	127	832
Розрахунки зі страхування	71	59	82
Розрахунки з оплати праці	289	237	268
За одержаними авансами	991	948	512
Поточні забезпечення (забезпечення витрат відпусток)	423	561	1195
Інші зобов'язання	155	1176	59
Разом	2774
4257
3040


Інші зобов'язання склалися з наступних зобов'язань:
в тисячах гривень	на 31.12.2016 р.	на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Розрахунки до фінансової допомоги на 1 рік	125	1000	-
Податковий кредит	15	163	44
Розрахунки з підзвітними особами	11	8	7
Інша кредиторська заборгованість	4	5	8
Разом	155
1176
59
Основними кредиторами ПРАТ "ДЕМЗ" є  ТОВ "Енпром" - 416,4 тис. грн. та Фірма "У плюс С металлбау" - 95,1 тис. грн.
Зобов'язань, пов'язаних з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу на кінець року немає.

Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції у ПРАТ "ДЕМЗ" станом на 31.12.2018 р. відсутні.

Забезпечення на виплати персоналу 
Товариство оцінювало очікувану вартість накопичуваних компенсацій (забезпечення виплат персоналу, а саме: резерв відпусток).
Рух резерву відпусток представлено наступним чином:
в тисячах гривень	2016	2017	2018
Сальдо резерву на початок періоду	235	423	561
Витрати пов'язані з нарахуванням резерву	474	596	1278
Використання резерву	(286)	(458)	(644)
Сальдо резерву на кінець періоду	423	561	1195

Витрат майбутніх періодів на кінець 2018 року немає.

Податки
Поточна заборгованість за податками об?рунтована 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 нерухоме майно.
Податок на прибуток розраховано і сплачено згідно податкового законодавства України (законодавчо встановлена ставка податку на прибуток у 2018р. - 18%, 2017 р. - 18%). Податок на додану вартість розраховано і сплачено згідно податковому законодавству України (законодавчо встановлена ставка податку на додану вартість у 2018 - 2017 р. р. - 20 %).

Податок на прибуток 
Згідно з прийнятою обліковою політикою витрати (дохід) з 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 один раз на рік на дату річної фінансової звітності. 
Відстрочені податки були розраховані на усі тимчасові різниці з використанням ставки оподаткування у розмірі на 31.12.16 р. - 18%, на 31.12.17 р. - 18%. Відстрочені податкові активи та зобов'язання визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів та зобов'язань була переглянута на кожну звітну дату 2018 р. та 2017 р.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання ПРАТ " ДЕМЗ" відносяться до таких статей:
	на 31.12.2016 р.	на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Основні засоби	-	-	            -
Резерв відпусток	-	-	             -
Сальдо  на кінець періоду відстрочені податкові:	             	             	             
- активи                                                                                         	                 -	                 -	            -
 - зобов'язання	            -	            -	            -
Основні компоненти витрат по податку на прибуток представлений нижче:
	на 31.12.2016 р.	на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Поточні витрати з податку на прибуток	327	185	784
Витрати (дохід) з відстроченого податку на прибуток	-	-	-
Податок на прибуток	327	185	784
Витрати з відстроченого податку на прибуток, є зміна сальдо на кінець кожного звітного періоду.
Кредити отримані
Станом на 31.12.2018 р. товариство кредитів банків не має
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Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
37 243
15 372
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
( 21 590 )
( 8 817 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
15 653
6 555
    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
912
298
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 5 987 )
( 4 195 )
Витрати на збут
2150
( 5 214 )
( 946 )
Інші операційні витрати
2180
( 1 148 )
( 683 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
4 216
1 029
    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
4 216
1 029
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-784
-185
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
3 432
844
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
ІІ. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
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
3 432
844
ІІІ. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
14 813
8 150
Витрати на оплату праці
2505
8 628
6 093
Відрахування на соціальні заходи
2510
1 854
1 409
Амортизація
2515
312
272
Інші операційні витрати
2520
5 701
1 146
Разом
2550
31 308
17 070
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
171 755
171 755
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
171 755
171 755
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
19,981950
4,913980
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
19,981950
4,913980
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Дохід ПРАТ "ДЕМЗ" складає: 
в тисячах гривень	за 12 місяців, 
що закінчилися
31 грудня 2017 року 	за 12 місяців, 
що закінчилися
31 грудня 2018 року 
Виручка від реалізації готової продукції	15372	37243
Виручка від реалізації товарів	-	-
Виручка від реалізації робіт і послуг	-	-
Разом	15372	37243
		
Собівартість  реалізованої продукції		
в тисячах гривень	за 12 місяців, що закінчилися
31 грудня 2017 року	за 12 місяців, що закінчилися
31 грудня 2018 року
Собівартість  реалізованої готової продукції	8817	21590
Собівартість  реалізованих товарів	-	-
Собівартість  реалізованих робіт і послуг	-	-
Разом	8817	21590

Інші операційні доходи складають:
в тисячах гривень	за 12 місяців, що закінчилися
31 грудня 2017 року 	за 12 місяців, що закінчилися
31 грудня 2018 року 
Дохід від вибиття активів	115	451
Дохід від оренди	172	445
Інші доходи	11	16
Разом	298
912

Фінансовим результатом до оподатковування за 12 місяців 2018 року є прибуток у сумі 4216 тис. грн. , що більше в порівнянні з прибутком за відповідний період 2017 року на 3187 тис. грн.
Витрати
Витрати ПРАТ "ДЕМЗ" складають, у тому числі від:
в тисячах гривень	2018 рік	2017 рік
собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)	21590	8817
 адміністративних витрат	5987	4195
 витрат на збут	5214	946
 інших операційних витрат	1148	683
Разом	33939
14641


Адміністративні витрати, у том числі: 
в тисячах гривень	2017 рік	2018 рік
Амортизація	40	95
Оплата праці та соціальні виплати	3069	4360
Податки та збори	-	40
 Послуги третіх сторін	140	-
Матеріальні витрати	388	734
Інші	558	758
Разом	4195	5987
Витрати на збут, у том числі:
в тисячах гривень	2017 рік	2018 рік
Оплата праці та соціальні виплати	516	785
Матеріальні витрати	160	166
Послуги третіх сторін	13	3611
Резерв сумнівних боргів	-	-
Інші	257	652
Разом	946	5214

Інші операційні витрати, у том числі:

в тисячах гривень	за 12 місяців, що закінчилися
31 грудня 2017 року	за 12 місяців, що закінчилися
31 грудня 2018 року 
Оплата праці та соціальні виплати	402	566
Втрати від оренди	46	61
Штрафи, пені  	-	-
Послуги третіх сторін	18	-
Інші податки	19	19
Матеріальні витрати	44	80
Собівартість реалізованих запасів	84	198
Сумнівні та безнадійні борги	-	-
Інші витрати	70	224
Разом	683	1148

Чистий фінансовий результат за 2017 рік - прибуток  844 тис. грн., за 2018 рік - прибуток 3432 тис. грн.
Сукупний доход за 2017 рік складає 844 тис. грн., за 2018 рік - 3432 тис. грн.
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

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
44 733
19 394
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
511
883
Надходження від повернення авансів
3020
71
0
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
405
171
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
245
0
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 26 663 )
( 10 629 )
Праці
3105
( 6 838 )
( 4 588 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 1 847 )
( 1 471 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 5 558 )
( 2 474 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 3 801 )
( 1 247 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 1 757 )
( 1 227 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 300 )
( 936 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 71 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 977 )
( 264 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
3 711
86
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
235
0
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
( 886 )
( 33 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 59 )
( 30 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-710
-63
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
1 000
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
( 1 000 )
( 125 )
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 дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-1 000
875
Чистий рух коштів за звітний період
3400
2 001
898
Залишок коштів на початок року
3405
957
59
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
2 958
957
Примітки: Звіт про рух грошових коштів розкриває рух грошових коштів за результатами роботи ПРАТ "ДЕМЗ" у  2016, 2017 та 2018 роках та залишок грошових коштів на початок та кінець 31.12.2018 року наступне:
в тисячах гривень	на 31.12.18 р.	на 31.12.17 р.	на 31.12.16 р.
Рух коштів у результаті операційної діяльності	3711	86	-227
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	-710	-63	-64
Рух коштів у результаті фінансової діяльності	-1000	875	125
Залишок коштів на початок періоду	957	59	225
Чистий рух грошових коштів	2001	898	-166
Залишок коштів на кінець періоду	2958	957	59





Не грошових операцій  ПРАТ "ДЕМЗ" не мало.


Керівник				Винокуров Володимир Петрович

Головний бухгалтер			Кутепова Валентина Іванівна
КОДИ
Дата

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

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
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
10 179
0
0
10 275
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
10 179
0
0
10 275
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
3 432
0
0
3 432
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 
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 спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
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  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
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
3 432
0
0
3 432
Залишок на кінець року 
4300
86
0
0
10
13 611
0
0
13 707
Примітки: Власний капітал ПРАТ "ДЕМЗ" складається із: 
"	зареєстрованого капіталу; 
"	резервного капіталу;
"	нерозподіленого прибутку.
Зареєстрований капітал ПРАТ "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 ПРАТ "ДЕМЗ" станом на 31.12.2018 р. склав 10 тис. грн., або 0,1 % власного капіталу товариства. 
Нерозподілений прибуток акціонерного товариства станом на 31.12.2018 р. складає 13611 тис. грн. або    158,3 % акціонерного капіталу Товариства. 
Акціонерний капітал ПРАТ "ДЕМЗ" має такий склад:
в тисячах гривень	на 31.12.16 р.	на 31.12.17 р.	на 31.12.18 р.
Зареєстрований капітал	86	86	86
Резервний капітал	10	10	10
Нерозподілений прибуток	9335	10179	13611
Всього капітал	9431
10275
13707



Керівник				Винокуров Володимир Петрович

Головний бухгалтер			Кутепова Валентина Іванівна
XVІ. Твердження щодо річної інформації
Директор ПРАТ "ДЕМЗ", який здійснюють управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента..


