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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).
Генеральний директор

Колесник Андрiй Валерiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ
ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14309572
4. Місцезнаходження: 18000, Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, м.Черкаси, вул. 30 рокiв
Перемоги, буд. 5/1
5. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 66-28-79, 0 (472) 66-85-14
6. Адреса електронної пошти: priborzavod@uch.net, 14309572@afr.com.ua
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): 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:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://pribor.ck.ua/i
mages/public/zvit20
18/rik2018/rik2018.
pdf

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

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

розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi
не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних
акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.
11.Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент.
Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент приватними
акцiонерними товариствами не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається
вiд емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також
приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчного
(вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили
приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.
12. Iнформацiя про цiннi папери емiтента.
2) Iнформацiя не надається тому, що акцiонерне товариство облiгацiї не випускало;
3) Iнформацiя не надається тому, що акцiонерне товариство iншi цiннi папери не випускало;
4) Iнформацiя не надається тому, що акцiонерне товариство похiднi цiннi папери не
випускало;
5) iнформацiя не надається тому, що протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй
акцiонерне товариство не проводило.
13. Опис бiзнесу.
Опис бiзнесу приватними акцiонерними товариствами не розкривається тому, що вiдповiдно
до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної
iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних
паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали
публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств,
якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.
14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента.
4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається
тому, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за
звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.
5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що емiтент не
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть
або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв
економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає
менше нiж 5 млн.грн.
6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв не надається тому, що емiтент в звiтному перiодi не приймав рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не
надається тому, що емiтент в звiтному перiодi не приймав рiшення про надання згоди на
вчинення значних правочинiв.
8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть не надається тому, що емiтент в звiтному перiодi не
приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається тому, що
вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"
розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите)
розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi

не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних
акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.
18-27. Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
28. Вiдомостi про аудиторський висновок.
Iнформацiя не надається тому, що товариство є публiчним акцiоненим товариством.
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть.
Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку
32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) не надається тому, що акцiонерне
товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечення об'єктами нерухомостi).
За звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомостi.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
19.07.1993
4. Територія (область)
Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн)
14531970
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
99,455359
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)
56
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.11 - Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв
25.62 - Механiчне оброблення металевих виробiв
25.73 - Виробництво iнструментiв
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ `МЕГАБАНК`, Харкiв
2) МФО банку
351629
3) Поточний рахунок
26000230322
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

6) Поточний рахунок
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ЗЕТА" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
41428365
4) Місцезнаходження
18000, Черкаська обл., мiсто Черкаси, Соснiвський район, ВУЛИЦЯ 30 РОКIВ
ПЕРЕМОГИ , будинок 5/1
5) Опис
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ
ЗАВОД", внесок - 1 000 000 грн, 100%.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
В груднi 1979 року було розпочато будiвництво "Черкаського приладобудiвного заводу", як
фiлiалу НВО "Iмпульс" м. Москва.
В лютому 1984 року фiлiю ЧПЗ в складi НВО "Iмпульс" перетворено в державне пiдприємство
"Черкаський приладобудiвний завод".
З вересня 1998 року "Черкаський приладобудiвний завод" перетворено на вiдкрите акцiонерне
товариство.
З квiтня 2011 року "Черкаський приладобудiвний завод" на загальних зборах акцiонерного
товариства було прийнято рiшення про визначення типу товариства як публiчне акцiонерне
товариство.
З квiтня 2017 року "Черкаський приладобудiвний завод" на загальних зборах акцiонерного
товариства було прийнято рiшення про визначення типу товариства як Приватне акцiонерне
товариство "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД".
З квiтня 2018 року "Черкаський приладобудiвний завод" на загальних зборах акцiонерного
товариства було прийнято рiшення про визначення типу товариства як Акцiонерне товариство
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД".
Пiдприємство володiє наступними потужностями:
Складальна дiльниця зi збiрки електричних двигунiв, опалювачiв та iншої продукцiї власного
виробництва. Бiльшiсть обладнання тривалий час не використовується, вiдпрацювало свiй
ресурс та перебуває у неробочому станi. Бiльшiсть операцiй виконується у ручному режимi.
Механiчна дiльниця укомплектована парком застарiлого токарного, фрезерувального та iншого
обладнання з механiзованої обробки деталей. Обладнання з ЧПУ та роботизованi комплекси є в
наявностi але тривалий час не використовуються та перебувають у неробочому станi.
Штампувальна дiльниця укомплектована застарiлим обладнанням, яке вiдпрацювало свiй
ресурс, але пiдтримується у робочому станi.
Ливарна дiльниця укомплектована парком застарiлого ливарного обладнання з формування
полiмерних та алюмiнiєвих виробiв.
Гальванiчна дiльниця укомплектована однiєю лiнiєю цинкування та хiмiчного оксидування.
Обладнання перебуває в умовно працюючому станi, вiдпрацювало свiй ресурс та потребує
замiни.

Транспортна дiльниця мiнiмально забезпечена транспортом, що не покриває потреби
виробництва.
Iнструментальна дiльниця забезпечена застарiлим, але працюючим обладнанням. Не покриває
потреби виробництва у виготовленi нової оснастки, але виконує функцiю з обслуговування та
ремонту iснуючої оснастки та обладнання.
Контрольно-випробувальна станцiя - не забезпечена обладнанням. Тривалий час не працює.
Метрологiчна служба - не забезпечена обладнанням. Тривалий час не працює.
Центральна заводська лабораторiя - не забезпечена обладнанням. Примiщення повнiстю
зволожене, залишки обладнання в неробочому станi. Тривалий час не працює.
Котельня - Тривалий час не працює. Обладнання не вiдповiдає потребам пiдприємства по
потужностi та енергоефективностi. Обладнання зношене та не може бути використано навiть
пiсля реконструкцiї.
Всi об'єкти знаходяться за адресоюм. Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги , 5/1
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
Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2018 рiк становить 56
осiби.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом та за
цивiльноправовими договорами у 2018 роцi становить 13 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали у 2018 роцi на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) становить 0 осiб.
Фонд оплати працi за 2018 рiк становить 3470 тис. грн.
Фонд оплати працi збiльшився порiвняно з попереднiм роком на 163 тис грн. Зменшення фонду
оплати працi на 703 тис.грн. виникло в зв'язку з пiдняттям рiвня заробiтної плати. Кадрова
програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним
потребам емiтента: пiдвищення рiвня квалiфiкацiї робiтникiв проводилось на пiдприємствi.
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
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
В звiтному перiодi емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до
емiтента не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основою надання фiнансової звiтностi за 2018 рiк є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та роз'яснення
Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень
Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного

бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.
Важливi аспекти облiкової полiтики Товариства:
Основнi засоби.
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове
положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до
стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд
знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi
збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.
Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають проведеним вище
критерiям, капiталiзацiї, вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в
якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена
вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це
передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту
основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг
того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного
використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж
термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного
методу.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни користування i метод нарахування амортизацiї передивляються
на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених
в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв,
визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в
прибутках i збитках.
Запаси.
Запаси складаються, головним чином, iз сировини, та матерiалiв, якi призначенi для
використання у виробництвi готової продукцiї, Запаси вiдображаються за найменшою з двох
величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з
використанням методiв ФIФО. Пiдприємство вважає запасами активи, якi утримуються для
використання за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у процесi виробництва,
виконання робiт, надання послуг, управлiння виробництвом, а також у разi, якщо iснує
ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних iз їх використанням та їх
вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею облiку запасiв вважається найменування
запасiв.
Основнi i допомiжнi матерiали оцiненi по собiвартостi придбання. При вибуттi запасiв оцiнка їх
здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО).
Готова продукцiя оцiнювались по виробничiй собiвартостi.
Переоцiнка товаро-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.
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
Послуги та роботи, що надаєПiдприємство:
1.
Виготовлення деталей методом лиття пiд тиском з алюмiнiєвих сплавiв i пластмас.
2.
Виготовлення деталей холодним штампуванням з листового металу.
3.
Виготовлення деталей механiчною обробкою.
4.
Гальванiчне покриття деталей: цинкування i хiмiчне оксидування.
5.
Термообробка деталей.
Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi:
деталi та вузли для виробництва колекторних електродвигунiв малої потужностi;
опалювачi для салонiв автобусiв, тролейбусiв, трамваїв;
склоочисник з мотор редуктором для важкої технiки;
Перспективнiсть виробництва:
фронтальний обiгрiвач автобуса;
кондицiонер для тракторiв ХТЗ;
склоочисник з мотор редуктором для рухомого складу Укрзалiзницi.
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
П.9 ст.11 Закону України "Про управлiння об"єктами державної власностi" унеможливлює
вчинення дiй нашим товариством, наслiдком яких може бути вiдчуженя майна
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
Основнi засоби емiтента - всi основнi засоби використовуються для господарської дiяльностi,
включаючи об'єкти оренди правочини щодо них не плануються;
виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання складає 70%;
спосiб утримання активiв на правi власностi
мiсцезнаходження основних засобiв - на територiї пiдприємства.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
В галузi продовжуються кризовi процеси, як в цiлому в економiцi країни. Загостренi соцiальнi
проблеми, низький життєвий рiвень населення, постiйне пiдняття цiн на пальне, запчастини
негативно впливають на роботу пiдприємства. Пiдприємство в значнiй мiрi залежить вiд
державного регулювання тарифiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Основним принципом фiнансування дiяльностi пiдприємства є госпрозрахунок, але при

недостатностi власних коштiв можливе залучення стороннiх коштiв (банкiвськi кредити,
кредитнi лiнiї,
тощо). Можливими шляхами покращення лiквiдностi пiдприємства є
пiдвищення частки високолiквiдних активiв (зниження дебiторської заборгованостi, а також
зниження обсягiв залучених кредитiв i кредиторської заборгованостi).
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Iнформацiя щодо укладенних товаристом договорiв є комерцiйною таємницею її розкриття може
негативно вплинути на конкурентно спроможнiсть товариства.
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)
Перспективнiсть виробництва:
фронтальний обiгрiвач автобуса;
кондицiонер для тракторiв ХТЗ;
склоочисник з мотор редуктором для рухомого складу Укрзалiзницi.
АТ "ЧПЗ" з дня створення було одним з провiднихпiдприємств вiйськово-промислового
комплексу мiнiстерства оборонної промисловостi СРСР, а пiсля цього увiйшло до складу
мiнiстерства машинобудування вiйськово-промислового комплексу та конверсiї України. З 1992
р. пiдприємство фактично припинило роботу на ВПК та перейшло на випуск цивiльної
продукцiї.
Станом на 2018 рiк, за товариством закрiплено завдання з виробництва продукцiї вiйськового
призначення, а саме ударно - дистанцiйних запалiв (УДЗ) для ручних гранат РГО та РГН та
охоронної радiо-променевої апаратури "Пiон ВМ". З 2007 р. пiдприємством не вироблено
жодного комплексу "Пiон ВМ". Данi про випуск УДЗ за останнi 15 рокiв на пiдприємствi
вiдсутнi.
З моменту створення на базi державного пiдприємства "Черкаський приладобудiвний завод"
вiдкритого акцiонерного товариства (вересень 1998 р.) i до останнього часу товариство працює
збитково. За весь час iснування товариство в жодному звiтному перiодi не показало прибуткову
дiяльнiсть.
Результатом такої роботи стало вимивання обiгових коштiв товариства, постiйне погiршення
фiнансового стану та показникiв лiквiдностi. Покриття збиткiв товариства, протягом усього часу
iснування, вiдбувалося за рахунок часткового списання та продажу основних засобiв товариства.
Протягом всього часу iснування, товариство не лише зменшувало кiлькiсть задiяного у
виробництвi обладнання, але i постiйно скорочувало кiлькiсть працюючих з 494 у 1999 роцi до
120 наприкiнцi 2015 р., з яких 13 осiб було оформлено за цивiльно-правовими договорами, а 104
особи працювали на умовах неповного робочого часу.
У 2009 роцi фiнансова ситуацiя досягла критичного рiвня i, у зв'язку з повною вiдсутнiстю
обiгових коштiв, товариство припинило сплату податкiв та зборiв, в тому числi внескiв до
Пенсiйного фонду. За десять рокiв несплати, заборгованiсть товариства за податками та
зборамиперевищує 30 млн. грн. З 2011 року майно товариства перебуває пiд арештом.
В зв'язку з критичною заборгованiстю зi сплати ПДВ та вiдсутнiстю можливостi реєструвати
податковi зобов'язання Товариство з 2015 р. втратило можливостi укладати прямi договори на
реалiзацiю власної продукцiї.
В зв'язку з несплатою внескiв до ПФ працiвники товариства втратили можливiсть на врахування
стажу роботи з 2009 р. та перерахунок пенсiй.
В червнi 2017 р. за поданням Дирекцiї ПрАТ "ЧПЗ", Наглядовою радою товариства прийняте
рiшення про заснування Дочiрнього пiдприємства "Зета" ПрАТ "Черкаський приладобудiвний
завод".
Дочiрнє пiдприємство "ЗЕТА" ПрАТ "Черкаський приладобудiвний завод" (ДП "ЗЕТА" ПрАТ
"ЧПЗ") було засноване згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "Черкаський приладобудiвний
завод" (протокол № 6/2017 вiд 19 червня 2017 року). Т.в.о. директора дочiрнього пiдприємства

призначено Корсун Олександра Георгiйовича (займає посаду виробничого директора ПрАТ
"Черкаський приладобудiвний завод").
ДП "ЗЕТА" ПрАТ "ЧПЗ" розпочало свою дiяльнiсть з 01.10.2017 року. Зареєстроване в Єдиному
державному реєстрi 03.07.2017 року № 1 026 102 0000 017681 м. Черкаси, вул. 30 рокiв
Перемоги, 5/1. Код по ЄДРПОУ 41428365, IПН 414283623016, № свiдоцтва про реєстрацiю
17223014500462. р/р 26000051524116 ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Черкаси МФО 354347.
Основний вид дiяльностi - виробництво двигунiв, генераторiв та трансформаторiв (27.11).
З метою збереження цiлiсного майнового комплексу ПрАТ "ЧПЗ", зменшення
збитковостi та не накопичення у подальшiй дiяльностi боргових зобов'язань, у першу чергу iз
виплати заробiтної плати та податкiв, в сiчнi 2018 року прийняте рiшення зупинити виробництво
продукцiї на ПрАТ "ЧПЗ", привести у вiдповiднiсть штатний розпис, попередити про
скорочення та звiльнити працiвникiв, зайнятих на виробництвi.Вивiльненi працiвники ПрАТ
"ЧПЗ", що були задiянi на виробництвi продукцiї, з 5 травня 2018 року прийнятi на роботу у
дочiрнє пiдприємство, яким продовжено виконання усiх контрактiв на виготовлення продукцiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки в 2018 роцi не проводились.
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
2.
Результати дiяльностi
В результатi фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк збитки склали 4965 тис. грн., що на
621 тис. грн. бiльше, нiж за 2017 року. Фiнансовi результати характеризуються наступними
даними:
№
п/п
Статтi 2017 р.
(тис. грн.)
2018 р.
(тис. грн.)
вiдхилення
(тис. грн.)
1.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
4530 1816 -2714
2.
Iншi операцiйнi доходи
3903 4633 +730
3.
Усього доходiв
7678 6449 -1229
4.
Iншi доходи 22
-22
5.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт,послуг)
6016 2836 -3180
6.
Адмiнiстративнi витрати 3518 4242 +724
7.
Iншi операцiйнi витрати
2463 4336 +1873
8.
Фiнансовi витрати 9.
Витрати на збут
47
-47
10.
Iншi витрати 11.
Усього витрат
12044 11414 -630
Всього збитки
4344 4965 +621
Всього отримано доходiв за 2018р. - 6449 тис. грн., з яких вiд основної дiяльностi - 28 %
в сумi 1816 тис. грн.
Iнший операцiйний дохiд складає:
Складовi операцiйних доходiв
Обсяги, тис. грн.
вiдхилення
(тис. грн.)
2017р 2018р
операцiйна оренда 921
1811 +890
Реалiзацiя виробничих запасiв та ТМЦ 1112 1475 +363
Списання кредиторської заборгованостi 239
+239

Дохiд вiд оприбуткування матерiалiв
1133 1063 -70
Державнi субсидiї 71
45
-26
Всього 3237 4633
+1396
Складовi операцiйних доходiв зросли вiдносно 2017 р. завдяки збiльшенню надходжень вiд
операцiйної оренди та часткового списання на позабалансовий рахуноккредиторської
заборгованостi.
До складу собiвартостi реалiзованої продукцiї вiдносяться:
Складовi собiвартостi робiт Обсяги, тис. грн.
вiдхилення
(тис. грн.)
2017р 2018р
Витрати на сировину та основнi матерiали
923
154
-769
Витрати на паливо 30
-30
Витрати на електроенергiю 979
490
-489
Витрати на оплату працi
3823 1484 -2339
Вiдрахування на соцiальнi заходи 1130 441
-689
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 666
267
-399
Виготовлення оснастки
9
-9
Витрати що здiйснюються для пiдтримки об'єктiв у робочому станi Всього 7560
2836 -4724
Зупинка виробничої дiяльностi на АТ "ЧПЗ" значно вплинула на складовi собiвартостi
реалiзованої продукцiї.
До складу статтi "Адмiнiстративнi витрати" вiдносяться:
Складовi адмiнiстративних витрат Обсяги, тис. грн.
вiдхилення
(тис. грн.)
2017р 2018р
витрати, пов'язанi з використанням власних службових автомобiлiв 30
+30
витрати на аудиторськi послуги 18
+18
витрати на службовi вiдрядження 47
8
-39
витрати на зв'язок 40
33
-7
витрати на оплату працi
2557 2149 -408
вiдрахування на соцiальнi заходи 651
538
-113
амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв загальногосподарського призначення
96
177
+21
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення органiзацiйно-технiчнi послуги
4
-4
витрати на охорону працi загальногосподарського персоналу витрати на пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовку кадрiв Iншi у т.ч.
податки та обов'язковi платежi 881
880
-1
ремонт лiфтiв
13
6
-7
Послуги вiд стороннiх органiзацiй
215
104
-111
Витрати на комплектуючi та матерiали 66
5
-61
витрати на пiльговi пенсiї 243
205
-38
Витрати на електроенергiю та комунальнi послуги
79
89
+10
Всього 1497
1289
-208
Скорочення адмiнiстративних витрат, вiдносно 2017 року, є наслiдком скорочення чисельностi
працюючих, в зв'язку з зупинкою виробництва та критичним дефiцитом обiгових коштiв.

До складу статтi "Iншi операцiйнi витрати" вiдносяться:
Складовi операцiйних витрат
Обсяги, тис. грн.
вiдхилення
(тис. грн.)
2017р 2018р
Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв
1112 1474 +362
Утримання оздоровчого пункту 95
56
-39
Утримання їдальнi 29
22
-7
Витрати на утримання наданих в оренду основних засобiв
263
808
+545
Списання ТМЦ
4
+4
Переоцiнка запасiв 207
-207
Повернення кредиторської заборгованостi
Списання сумнiвних боргiв та безнадiйної заборгованостi
24
-24
Штрафи, пенi, неустойки 11
2
-9
Амортизацiя законсервованих основних засобiв та ОЗ якi не пiдлягають приватизацiї
332
332
Перерахунок незавершеного виробництва згiдно нових правил калькуляцiї 945
-945
Витрати на допомiжне виробництво - матерiали 69
+69
Витрати пов'язанi з реалiзацiєю готових виробiв нижче собiвартостi 682
+682
Витрати на допомiжне виробництво - заробiтна плата 213
+213
Витрати на допомiжне виробництво - ЄСВ
83
+83
Витрати на допомiжне виробництво - амортизацiя
320
+320
Витрати на допомiжне виробництво - електроенергiя, комунальнi витрати 122
+122
Нарахування резерву вiдпусток
149
+149
Нарахування до резерву сумнiвних боргiв Всього 3018 4336 +1318
В порiвняннi з2017 р. зростання на 1318 тис. грн.вiдбулося за рахунок переведення значної
частини виробничих витрат до складу iнших операцiйних, що є наслiдком зупинки виробництва
власної продукцiї.
3.
Лiквiднiсть та зобов'язання
У короткостроковiй перспективi критерiєм оцiнки фiнансового стану пiдприємства виступає
його лiквiднiсть та платоспроможнiсть. Термiн "лiквiдний" передбачає безперешкодне
перетворення майна в кошти. Чим менше час, необхiдний для перетворення окремого виду
активу у кошти, тим вища його лiквiднiсть. Таким чином, лiквiднiсть пiдприємства- це його
здатнiсть перетворити свої активи в кошти для погашення зобов'язань.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (Коефiцiєнт покриття):Характеризує здатнiсть пiдприємства
забезпечити свої короткостроковi зобов'язання з найбiльше легко реалiзованої частини активiв оборотних коштiв. Цей коефiцiєнт дає найбiльш загальну оцiнку лiквiдностi активiв. Оскiльки
поточнi зобов'язання пiдприємства погашаються в основному за рахунок поточних активiв, для
забезпечення нормального рiвня лiквiдностi необхiдно, щоб вартiсть поточних активiв
перевищувала суму поточних зобов'язань (ця вимога також випливає з "модифiкованого
золотого фiнансового правила"). Нормальним значенням даного коефiцiєнта вважається 1,5:2,5.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (Коефiцiєнт покриття) для нашого пiдприємства = 0,16. Що
свiдчить про те,що пiдприємство може погасити за рахунок усiх оборотних активiв лише 16%
поточних зобов'язань.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi:Дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань,
що пiдприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебiторської
заборгованостi й реалiзацiї iнших активiв. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi для нашого
пiдприємства = 0,006 ( норма 0,2-0,5). Що свiдчить про те ,що пiдприємство може погасити за
рахунок усiх оборотних активiв лише 0,6% поточних зобов'язань (значення коефiцiєнта значно
нижче нормативного).
Чистий оборотний капiтал необхiдний для пiдтримки фiнансової стiйкостi пiдприємства -

перевищення оборотних коштiв над короткостроковими зобов'язаннями означає, що
пiдприємство не тiльки може погасити свої короткостроковi зобов'язання, але i має резерви для
розширення дiяльностi. Рекомендованi значення:> 0.
Чистий оборотний капiтал для нашого пiдприємства = -26805 тис.грн., що свiдчить про не
можливiсть пiдприємства погасити короткостроковi зобов'язання.
Також пiдприємство має значну суму податкової заборгованостi в розмiрi 26,1 млн. грн. та
значну прострочену заборгованiсть з виплати заробiтної плати в розмiрi 3,8 млн. грн., що
впливає на коефiцiєнт фiнансової стiйкостi, що дорiвнює (-0,3) та характеризує спiввiдношення
власних та позикових коштiв. Показує значну залежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх
фiнансових джерел.
Основною причиною постiйного зниження лiквiдностi є невiдповiднiсть кiлькостi
нематерiальних активiв сумi обiгових коштiв, вiдсутнiсть шляхiв поповнення обiгових коштiв та
тривалий перiод збиткової дiяльностi.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Виконавчий орган
Дирекцiя

Наглядова Рада

Ревiзiйна комiсiя

Структура

Персональний склад

В.о.Генерального директора
Членом дирекцiї - Виробничий
директор
Членом дирекцiї -Комерцiйний
директор

Колесник Андрiй Валерiйович
Корсун Олександр Георгiйович
Чорнобай Тетяна Миколаївна

Голова Наглядової ради
Заступник Голови Наглядової ради
Секретар Наглядової ради
Члени Наглядової ради
Члени Наглядової ради
Голова ревiзiйної комiсiї
Члени ревiзiйної комiсiї
Члени ревiзiйної комiсiї

Волкова-Кузiна Свiтлана Євгенiївна
Гриненко Рита Леонiдiвна
Кузуб Тетяна Олександрiвна
Стрельников Павло Олександрович
Дубiнська Людмила Михайлiвна
Скороход Раїса Володимирiвна
Пасiчник Свiтлана Вячеславiвна
Юридична особа "Фонд державного
майна України"

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колесник Андрiй Валерiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1971
5) Освіта
Вища, Ризький авiацiйний унiверситет, технiчна експлуатацiя авiацiйного
радiоелектронного обладнання, радiоiнженер
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Смiлянська районна державна адмiнiстрацiя Черкаської областi, -, Голова Смiлянської
районної державної адмiнiстрацiї Черкаської областi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.01.2019, обрано на невизначений термiн.
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для
приватних акцiонерних товариств. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати,
визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
Загальний стаж роботи 25 рокiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: мiський голова
мiста Смiла Черкаської областi, директор з iнвестицiй, директор з логiстики, голова Смiлянської
районної державної адмiнiстрацiї Черкаської областi, голова правлiння, генеральний директор.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших
пiдприємствах.
1) Посада
Член дирекцiї - Комерцiйний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чорнобай Тетяна Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1966
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
35
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ЧПЗ", 14309572, начальник вiддiлу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.02.2018, обрано на невизначений термiн
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для
приватних акцiонерних товариств. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати,
визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
Особа обрана на посаду на невизначений термiн (контракт дiє впродовж строку повноважень
обраного члена Дирекцiї Товариства) рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" протокол №1/2018
вiд 19.02.2018 року.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 35 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер по роботi
з замовником, менеджер, начальник вiддiлу.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших
пiдприємствах.
1) Посада
Член дирекцiї - Виробничий директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корсун Олександр Георгiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1970
5) Освіта
Вища.Черкаська академiя менеджменту
6) Стаж роботи (років)
30
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Смiлянська районна державна адмiнiстрацiя Черкаської областi, -, заступник голови
Смiлянської райдержадмiнiстрацiї Черкаської областi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.06.2017, обрано на невизначений термiн
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для
приватних акцiонерних товариств. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати,
визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 31 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: черговий по
залiзничнiй станцiї iм.Т.Шевченка м.Смiла, заступник начальника станцiї Черкаси по
оперативнiй роботi, заступник начальника станцiї iм.Т.Г.Шевченко по оперативнiй роботi
м.Смiла, перший заступник голови Смiлянської райдержадмiнiстрацiї Черкаської областi.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших
пiдприємствах.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зима Леся Анатолiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища, Черкаська академiя банкiвської справи НБУ
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ЧПЗ", 14309572, ПАТ "ЧПЗ" головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.08.2009, обрано на невизначений термiн
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для
приватних акцiонерних товариств. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати,
визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальний стаж роботи 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний
бухгалтер.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших
пiдприємствах.
1) Посада
Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волкова-Кузiна Свiтлана Євгенiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1963
5) Освіта
Вища, Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут за спецiальнiстю "Будiвництво мостiв i
тунелiв", квалiфiкацiя "Iнженер-будiвельник".
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонду державного майна України., 00032945, Головний спецiалiст Фонду державного
майна України.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для
приватних акцiонерних товариств.
Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства.
Волкова-Кузiна С.Є. є представником акцiонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ, мiсцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(частка "юридичної особи" в статутному капiталi товариства 99,455359 %). Рiшенням
Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" (протокол №5/2017 вiд 11.05.2017 року) обрано Головою
Наглядової ради товариства Волкову-Кузiну Свiтлану Євгенiївну.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 29 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року по
сьогоднiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду головного спецiалiста Фонду
державного майна України (мiсцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова
18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945).
1) Посада
Заступник Голови Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гриненко Рита Леонiдiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1963

5) Освіта
Вища, закiнчила
Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка за
спецiальнiстю "Геологiчна зйомка, пошуки та розвiдка корисних копалин", квалiфiкацiя
"iнженер - геолог"; Київський нацiональний економiчний унiверситет за спецiальнiстю
"правознавс
6) Стаж роботи (років)
37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонду державного майна України., 00032945, Головний спецiалiст Фонду державного
майна України.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для
приватних акцiонерних товариств.
Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства.
Гриненко Р.Л. є представником акцiонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
УКРАЇНИ, мiсцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка
"юридичної особи" в статутному капiталi товариства 99,455359 %). Рiшенням Наглядової ради
ПрАТ "ЧПЗ" (протокол №5/2017 вiд 11.05.2017 року) обрано Заступника Голови Наглядової
ради товариства Гриненко Риту Леонiдiвну
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 37 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року по
теперiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента бiймала посаду головного спецiалiста Фонду
державного майна України (мiсцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова
18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945).
1) Посада
Секретар Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузуб Тетяна Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1980
5) Освіта
Вища, Уманський державний педагогiчний унiверситет iменi П. Тичини за спецiальнiстю
"Фiнанси", квалiфiкацiя "економiст".
6) Стаж роботи (років)
8
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонду державного майна України., 00032945, Головний спецiалiст Фонду державного
майна України.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй

особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для
приватних акцiонерних товариств.
Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi
товариства. Кузуб Т.О. є представником акцiонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ, мiсцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(частка "юридичної особи" в статутному капiталi товариства 99,455359 %). Рiшенням
Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" (протокол №5/2017 вiд 11.05.2017 року) обрано Секретарем
Наглядової ради товариства Кузуб Тетяну Олександрiвну.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 8 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року по
сьогоднiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду головного спецiалiста Фонду
державного майна України (мiсцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова
18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945).
1) Посада
Член наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубiнська Людмила Михайлiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища, Унiверситет економiки та права "КРОК" за спецiальнiстю "Фiнанси", квалiфiкацiя
"Магiстр з фiнансiв"
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонду державного майна України., 00032945, Головний спецiалiст Фонду державного
майна України
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для
приватних акцiонерних товариств.
Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства.
Дубiнська Л.М. є представником акцiонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ, мiсцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(частка "юридичної особи" в статутному капiталi товариства 99,455359 %).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 27 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року по
сьогоднiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду головного спецiалiста Фонду
державного майна України (мiсцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова
18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945).

1) Посада
Член наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стрельников Павло Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1957
5) Освіта
Вища, Харкiвський юридичний iнститут за спецiальнiстю "правознавство", квалiфiкацiя
юрист-правознавець
6) Стаж роботи (років)
44
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонду державного майна України., 00032945, Головний спецiалiст Фонду державного
майна України
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi
емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних
акцiонерних товариств.
Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства.
Стрельнiков П.О. є представником акцiонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ, мiсцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(частка "юридичної особи" в статутному капiталi товариства 99,455359 %).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 44 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року по
теперiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду головного спецiалiста Фонду
державного майна України (мiсцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова
18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945).
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скороход Раїса Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1961
5) Освіта
Вища, Чернiвецький державний унiверситет за спецiальнiстю "Хiмiк", квалiфiкацiя
"Хiмiк. Викладач", Тернопiльська академiя народного господарства за спецiальнiстю "Фiнанси
i кредит", квалiфiкацiя "Економiст"
6) Стаж роботи (років)
33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонду державного майна України., 00032945, Начальник вiддiлу Фонду державного
майна України.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано термiном до прийняття рiшення Загальними зборами про припинення
повноважень членiв Ревiзiйної комiсi
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для
приватних акцiонерних товариств.
Особа обрана на посаду термiном до прийняття рiшення Загальними зборами про припинення
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї (вiдповiдного складу).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 33 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2014 року по
сьогоднiшнiй час заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу, 2012-2014 роки
начальник вiддiлу Фонду державного майна України.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду заступника начальника управлiння начальник вiддiлу Фонду державного майна України (мiсцезнаходження - Україна, 01133, м.
Київ, вул. Генерала Алмазова 18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945).
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пасiчник Свiтлана Вячеславiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1990
5) Освіта
Вища, ПВНЗ "Європейський унiверситет" за спецiальнiстю "Фiнанси та кредит",
квалiфiкацiя - спецiалiст
6) Стаж роботи (років)
9
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ГУ ДФС у Черкаськiй областi, -, ГУ ДФС у Черкаськiй областi, головний державний
ревiзор-iнспектор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано термiном до прийняття рiшення Загальними зборами про припинення
повноважень членiв Ревiзiйної комiсi
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для
приватних акцiонерних товариств.
Особа обрана на посаду термiном до прийняття рiшення Загальними зборами про припинення
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї (вiдповiдного складу).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 9 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:головний

державний ревiзор-iнспектор ГУ ДФС в Черкаськiй областi .
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду головного державного
ревiзора-iнспектора ГУ ДФС в Черкаськiй областi .
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї - представник за дорученням
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
00032945
4) Рік народження
0
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
0
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
-, -, Iнформацiя не надається тому, що Членом ревiзiйної комiсiї обрана "юридична особа"
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано термiном до прийняття рiшення Загальними зборами про припинення
повноважень членiв Ревiзiйної комiсi
9) Опис
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для
приватних акцiонерних товариств.
Член Ревiзiйної комiсiї "юридична особа" ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (код
00032945, мiсцезнаходження: 001133м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9) представник за
дорученням. "Юридична особа" особа є акцiонером емiтента i володiє часткою в статутному
капiталi товариства 99,455359 %.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iнформацiя, щодо року народження; освiти; стажу роботи; загального стажу роботи; перелiку
попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв; перелiку будь-яких посад на
iнших пiдприємствах не надається тому, що Членом наглядової ради є "юридична особа" Фонду Державного майна України (представник за дорученням).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Генеральний
директор
Член дирекцiї Комерцiйний
директор
Член дирекцiї Виробничий
директор
Головний
бухгалтер
Голова Наглядової
ради (представник
акцiонера)
Заступник Голови
Наглядової ради
(представник
акцiонера)
Секретар
Наглядової ради
(представник
акцiонера)
Член наглядової
ради (представник
акцiонера)
Член наглядової
ради (представник
акцiонера)
Член ревiзiйної
комiсiї
Член ревiзiйної
комiсiї

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Колесник Андрiй
Валерiйович
Чорнобай Тетяна
Миколаївна

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

-

4
0

-

Корсун Олександр
Георгiйович

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

Зима Леся
Анатолiївна
Волкова-Кузiна
Свiтлана
Євгенiївна
Гриненко Рита
Леонiдiвна

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

Кузуб Тетяна
Олександрiвна

-

0

0

0

0

Дубiнська
Людмила
Михайлiвна
Стрельников
Павло
Олександрович
Скороход Раїса
Володимирiвна
Пасiчник Свiтлана
Вячеславiвна

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

3

Член ревiзiйної
комiсiї представник за
дорученням

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

00032945

Усього

57 811 29
2

99,455359

0

0

57 811 29
2

99,455359

0

0

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

00032945

Місцезнаходження

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

01133, Україна, Черкаська обл., р-н, м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, буд. 18/9

99,455359
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

99,455359

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Для збереження майнового комплексу пiдприємства ПрАТ "Черкаський приладобудiвний завод"
термiново потрiбна пiдтримка з боку власника, яким на сьогоднi є держава.
Для забезпечення стабiльної роботи потрiбен комплекс заходiв з вiдновлення
платоспроможностi товариства. Але це неможливо без зацiкавленого у роботi пiдприємства
власника, готового iнвестувати значнi кошти у розвиток пiдприємства.
За пiдтримки ФДМУ необхiдно у стислi термiни отримати погодження на проведення наступних
дiй:
зняття заборони на приватизацiю товариства;
проведення пiдготовчих дiй до приватизацiї, в першу чергу вирiшення питання
звiльнення товариства вiд сплати штрафних санкцiй з усiєї суми нарахованих податкових
зобов'язань. Без цього неможливо навiть приблизно розрахувати суму боргових зобов'язань
товариства i, як наслiдок його справжню вартiсть для потенцiйних iнвесторiв;
продаж пакету акцiй, що належить державi, з зобов'язанням збереження об'єктiв
цивiльної оборони та мобiлiзацiйних потужностей.
2. Інформація про розвиток емітента
В груднi 1979 року було розпочато будiвництво "Черкаського приладобудiвного заводу", як
фiлiалу НВО "Iмпульс" м. Москва.
В лютому 1984 року фiлiю ЧПЗ в складi НВО "Iмпульс" перетворено в державне пiдприємство
"Черкаський приладобудiвний завод".
З вересня 1998 року "Черкаський приладобудiвний завод" перетворено на вiдкрите акцiонерне
товариство.
З квiтня 2011 року "Черкаський приладобудiвний завод" на загальних зборах акцiонерного
товариства було прийнято рiшення про визначення типу товариства як публiчне акцiонерне
товариство.
З квiтня 2017 року "Черкаський приладобудiвний завод" на загальних зборах акцiонерного
товариства було прийнято рiшення про визначення типу товариства як Приватне акцiонерне

товариство "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД".
З квiтня 2018 року "Черкаський приладобудiвний завод" на загальних зборах акцiонерного
товариства було прийнято рiшення про визначення типу товариства як Акцiонерне товариство
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД".
Пiдприємство володiє наступними потужностями:
Складальна дiльниця зi збiрки електричних двигунiв, опалювачiв та iншої продукцiї власного
виробництва. Бiльшiсть обладнання тривалий час не використовується, вiдпрацювало свiй
ресурс та перебуває у неробочому станi. Бiльшiсть операцiй виконується у ручному режимi.
Механiчна дiльниця укомплектована парком застарiлого токарного, фрезерувального та iншого
обладнання з механiзованої обробки деталей. Обладнання з ЧПУ та роботизованi комплекси є в
наявностi але тривалий час не використовуються та перебувають у неробочому станi.
Штампувальна дiльниця укомплектована застарiлим обладнанням, яке вiдпрацювало свiй
ресурс, але пiдтримується у робочому станi.
Ливарна дiльниця укомплектована парком застарiлого ливарного обладнання з формування
полiмерних та алюмiнiєвих виробiв.
Гальванiчна дiльниця укомплектована однiєю лiнiєю цинкування та хiмiчного оксидування.
Обладнання перебуває в умовно працюючому станi, вiдпрацювало свiй ресурс та потребує
замiни.
Транспортна дiльниця мiнiмально забезпечена транспортом, що не покриває потреби
виробництва.
Iнструментальна дiльниця забезпечена застарiлим, але працюючим обладнанням. Не покриває
потреби виробництва у виготовленi нової оснастки, але виконує функцiю з обслуговування та
ремонту iснуючої оснастки та обладнання.
Контрольно-випробувальна станцiя - не забезпечена обладнанням. Тривалий час не працює.
Метрологiчна служба - не забезпечена обладнанням. Тривалий час не працює.
Центральна заводська лабораторiя - не забезпечена обладнанням. Примiщення повнiстю
зволожене, залишки обладнання в неробочому станi. Тривалий час не працює.
Котельня - Тривалий час не працює. Обладнання не вiдповiдає потребам пiдприємства по
потужностi та енергоефективностi. Обладнання зношене та не може бути використано навiть
пiсля реконструкцiї.
Всi об'єкти знаходяться за адресоюм. Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги , 5
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:
Протягом звiтного перiоду Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв, укладання та/або вчинення яких могло би вплинути на оцiнку його
активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Протягом звiтного перiоду Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв, укладання та/або вчинення яких могло би вплинути на оцiнку його
активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.
Завдання та полiтика Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються
операцiї хеджування, полягають, насамперед, у попереднiх розрахунках та прогнозуваннi змiн та
коливань цiнових параметрiв складових частин прогнозованих операцiй, а також можливих
коливань валютних курсiв, якщо це має вплив на кiнцевi фiнансовi результати прогнозованих
операцiй.
Страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються
операцiї хеджування, здiйснюється пiсля проведення системного аналiзу та комплексного

прогнозування факторiв, якi можуть мати суттєве значення щодо фактичного кiнцевого
фiнансового результату такої операцiї.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Товариство проводить виважену полiтику щодо цiнових ризикiв, кредитного ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв.
Цiновими ризиками для Товариства є:
"
пiдвищення закупiвельних цiн;
"
ймовiрнiсть встановлення конкурентами цiн нижче ринкових;
"
змiни в державному регулюваннi цiноутворення;
"
ймовiрнiсть введення нових податкових та iнших платежiв, якi включаються в цiни;
"
пiдвищення цiн i тарифiв на послуги iнших органiзацiй.
Аналiз Товариством цiнових ризикiв та їх прийняття складається з виявлення цiнових ризикiв,
вибору методу оцiнки цiнових ризикiв, управлiння цiновими ризиками. При визначеннi власної
цiнової полiтики Товариство не має схильностi до цiнових ризикiв.
Виходячи з того, що кредитний ризик, за визначенням Нацiонального банку України, це наявний
або потенцiйний ризик для надходжень i капiталу, який виникає через неспроможнiсть сторони,
що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фiнансової угоди iз банком або в iнший
спосiб виконати взятi на себе зобов'язання, можна дiйти висновку про належнiсть такого виду
ризику до дiяльностi кредитора, у першу чергу, банку, що, у свою чергу, зумовлює вiдсутнiсть
такого ризику у дiяльностi Товариств, внаслiдок не проведення ним операцiй кредитування
та/або запозичень. З iншого боку, кредитний ризик або ризик неповернення боргу однаково
стосується усiх суб'єктiв господарської дiяльностi. Вiн присутнiй у фiнансовiй дiяльностi
пiдприємства при наданнi їм товарного (комерцiйного) або споживчого кредиту покупцям. З
огляду на наведене, Товариство не застосовує надання товарного (комерцiйного) або
споживчого кредиту покупцям, чим зумовлюється
вiдсутнiсть схильностi Товариства до
кредитного ризику.
Товариство на кожному своєї етапi господарської дiяльностi здiйснює вiдповiднi iнвестування
грошових коштiв в економiчний процес. Тому воно постiйно здiйснює монiторинг цього
процесу, виявляє негативнi явища й встановлює рiвень ризику лiквiдностi. Потреба в оцiнцi
ризику лiквiдностi виникає i пiд час змiн стратегiї й тактики дiяльностi Товариства. Товариство
будує свою дiяльнiсть на основi таких стратегiї та тактики, якi зумовлюють вiдсутнiсть
схильностi до ризику лiквiдностi, враховуючи, при цьому, можливiсть реалiзацiї власних
фiнансових активiв за справедливою вартiстю.
Виходячи з того, що ризик грошового потоку - iмовiрнiсть змiни величини майбутнього
грошового потоку, пов'язаного з монетарним фiнансовим iнструментом, та враховуючи те, що у
своїй дiяльностi Товариство уникає дефiциту грошових коштiв, який посилює ризик втрати
Товариством платоспроможностi та погiршує його фiнансовий стан, що пiдвищує ризик його
банкрутства, можна казати про вiдсутнiсть схильностi Товариства до ризику грошових потокiв.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управлiння АТ "Черкаський приладобудiвний завод" був прийнятий на
Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ"Черкаський приладобудiвний завод" 25 квiтня 2018 року.
Положення цього Кодексу створювались та розроблялись на основi мiжнародної практики
принципiв добросовiсного корпоративного управлiння вiдображених, зокрема, в Принципах
корпоративного управлiння Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку, Принципах
корпоративного управлiння, затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 11 грудня 2003 р. № 571 та Закону України "Про акцiонернi товариства" .
Корпоративне управлiння являє собою систему вiдносин мiж органами управлiння Товариства
такими як Загальнi збори, Наглядова радою та Дирекцiя, а також зацiкавленими особами,

створену з метою забезпечення ефективної дiяльностi Товариства, включаючи визначення
стратегiчних цiлей дiяльностi Товариства, шляхiв їх досягнення та контроль за їх реалiзацiєю.
Держава у ролi власника. Фонд як суб'єкт управлiння належним державi пакетом акцiй дiє в
якостi iнформованого i активного власника, забезпечуючи тим самим, щоб управлiння
Товариством здiйснювалося на основi прозоростi та пiдзвiтностi i з високим ступенем
професiоналiзму та ефективностi.
Фонд як акцiонер забезпечуватиме та, в межах належного державi пакету акцiй Товариства,
сприятиме вiдповiдностi дiяльностi Товариства загальноприйнятним корпоративним нормам.
Фонд забезпечуватиме повну операцiйну незалежнiсть для досягнення Товариства
утримуватиметься вiд втручання в управлiння Товариства, крiм реалiзацiї своїх прав як
акцiонера Товариства в межах належного державi пакету акцiй.
Фонд забезпечуватиме не втручання в дiяльнiсть Дирекцiї та Наглядової ради i поважатиме їх
незалежнiсть. У взаємовiдносинах з Дирекцiєю та Наглядовою радою Фонд дiятиме виключно
як один iз акцiонерiв Товариства не застосовуючи свої владнi повноваження. До основних
обов'язкiв Фонду як акцiонера входить:
Участь у Загальних зборах i ефективне здiйснення свого права голосу.
Сприяння у створеннi Наглядової ради де бiльшiсть членiв становитимуть незалежнi
директори, сприяння у диверсифiкацiї складу Наглядової ради, недопущення обмеження
повноважень Наглядової ради.
Забезпечення прозорого процесу вiдбору Генерального директора та сприяння
Генеральному директору у вiдборi членiв Дирекцiї.
Забезпечення удосконалення системи звiтностi, що дозволяють акцiонерам Товариства
вести регулярний монiторинг, перевiрки i оцiнки результатiв дiяльностi пiдприємств з
державною участю, а також нагляд i монiторинг щодо дотримання застосовних стандартiв
корпоративного управлiння;
Контролювати розкриття Товариством iнформацiї, що пiдлягають публiчному розкриттю,
а також розкриттю акцiонерам Товариства.
Пiдтримувати постiйний дiалог iз незалежним аудитором (аудиторською фiрмою)
Товариства та Державною аудиторською службою.
Створити (та послiдовно дотримуватися) чiтку полiтику виплати винагороди членам
Наглядової ради та Дирекцiї рад пiдприємств, яка сприятиме довго- i середньостроковим
iнтересам Товариства та дасть можливiсть залучати i мотивувати квалiфiкованих фахiвцiв.
Акцiонери та iнвестори Товариства. Акцiонерами Товариства визнаються фiзичнi i юридичнi
особи, а також держава в особi органу, уповноваженого управляти державним майном, або
територiальна громада в особi органу, уповноваженого управляти комунальним майном, якi є
власниками акцiй Товариства. Iнвесторами Товариства визнаються фiзичнi i юридичнi особи, а
також держава в особi органу, уповноваженого управляти державним майном, або територiальна
громада в особi органу, уповноваженого управляти комунальним майном, якi є власниками
iнших цiнних паперiв анiж акцiї випущенi (емiтованi) Товариством.
Загальнi збори. Загальнi збори є вищим органом управлiння Товариством. Компетенцiя
Загальних зборiв визначається вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту. Загальнi
збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до
виключної компетенцiї Наглядової ради законом або Статутом.
Порядок пiдготовки та проведення Загальних зборiв забезпечує однакове ставлення до всiх
акцiонерiв та регламентується Статутом.
Наглядова рада. Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв
Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi
товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть
Дирекцiї.
Наглядова рада усвiдомлює свою вiдповiдальнiсть перед акцiонерами Товариства та iншими
зацiкавленими особами, сумлiнно i компетентно виконує свої обов'язки з управлiння

Товариством та контролю за його дiяльнiстю, забезпечуючи не тiльки збереження, а й
збiльшення вартостi активiв Товариства, захист i можливiсть реалiзацiї акцiонерами своїх прав, а
також рiвнiсть їх прав.
Корпоративний секретар. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю
Товариства з акцiонерами, органами управлiння Товариства та iнвесторами. Корпоративний
секретар обирається та вiдзивається Наглядовою радою за пропозицiєю Голови Наглядової ради.
Дирекцiя. Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює колегiальний Виконавчий
орган Товариства - Дирекцiя.
Очолює та керує дiяльнiстю Дирекцiї - Генеральний директор, який обирається та повноваження
якого припиняються Наглядовою радою.
Персональний склад Дирекцiї обирається Наглядовою радою за поданням Генерального
директора. Повноваження членiв Дирекцiї припиняються Наглядовою радою.
Кiлькiсний склад Дирекцiї становить 3 (три) члени. Членами Дирекцiї є Генеральний директор
та директори.
Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Компетенцiя, порядок роботи, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть Дирекцiї та членiв Дирекцiї
визначається чинним законодавством України та Статутом.
З метою забезпечення ефективного управлiння Товариством Дирекцiя надiляється високим
ступенем самостiйностi. Наглядова Рада та акцiонери не обмежують можливостi Дирекцiї
оперативно вирiшувати питання основної поточної дiяльностi Товариства враховуючи
економiчну кон'юнктуру, яка може змiнюватися.
Дирекцiя усвiдомлює свою вiдповiдальнiсть перед акцiонерами та вважає своєю головною
метою сумлiнне та компетентне виконання обов'язкiв iз здiйснення управлiння поточною
дiяльнiстю Товариства, що забезпечує довгострокову прибутковiсть та iнвестицiйну
привабливiсть Товариства.
Ревiзiйна комiсiя. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
Загальнi збори можуть обирати Ревiзiйну комiсiю. У випадку необрання Ревiзiйної комiсiї, її
повноваження згiдно договору може виконувати визначений Загальними зборами незалежний
аудитор (аудиторська фiрма).
Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та позапланових перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, а також
службових розслiдувань за фактами виявлених порушень. Ревiзiйна комiсiя дiє на пiдставi цього
Статуту та чинного законодавства України.
Комунiкацiя мiж органами управлiння та/або контролю Товариства. Здiйснення комунiкацiї мiж
органами управлiння та/або контролю Товариства здiйснюється шляхом направлення
вiдповiдним органом Товариства чи його посадовою особою запиту до iншого органу
Товариства. Такий запит передається вiд одного органу управлiння та/або контролю Товариства
до iншого органу через Корпоративного секретаря. Аналогiчне стосується i доведення до вiдома
органiв Товариства рiшень iнших органiв Товариства.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося
рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї АТ "ЧПЗ" на
фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб.
У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння,
застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що

застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та
Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Товариство у своїй дiяльностi не вiдхилилось вiд положень власного кодексу корпоративного
управлiння. Кодекс корпоративного управлiння є обов'язковим для виконання його акцiонерами
та працiвниками Товариства. Система корпоративного управлiння в Товариствi забезпечує
стратегiчне керiвництво Товариством, ефективний нагляд за дiяльнiстю Правлiння з боку
Наглядової ради, а також вiдповiдальнiсть Наглядової ради перед Товариством та акцiонерами
Товариства.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

25.04.2018
Дата проведення
99,9764
Кворум зборів
Розгляд питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв
Опис
ПрАТ"Черкаський приладобудiвний завод" якi вiдбулися 25 квiтня 2018
року (протокол №1 вiд 25.04.2018р.).
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй
ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД", якi мають право
голосувати 57 836 212 голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй,
що становить 100 % Статутного капiталу.
Загальна кiлькiсть акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi (чиї
представники) зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв
8(вiсiм)
З яких: один акцiонер - юридична особа в особi уповноваженого
представника;
Сiм акцiонерiв - фiзичнi особи.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi (чиї
представники) зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв 57
822 572 голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй
Вiдсоток голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi (чиї
представники) зареєструвалися для участi у Загальних зборах 99,9764 %
голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй та їх представникiв вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства та
прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
ВИРIШИЛИ:
1.1. Обрати членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства:
- Шинкаренко Микола Iванович - Голова лiчильної комiсiї;
- Попудрiбко Зоя Вiкторiвна - член лiчильної комiсiї;
- Мальований Iван Омелянович- член лiчильної комiсiї.
1.2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних

зборiв Товариства пiсля
повному обсязi.

виконання покладених на неї обов'язкiв у

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) рiчних загальних зборiв
Товариства.
ВИРIШИЛИ:
2.Звiт Виконавчого органу Товариства - до 20 хв.
Звiт наглядової ради, звiт Ревiзiйної комiсiї та iншi доповiдi з питань
порядку
денного - до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного - до 3 хв.
Повторнi виступи - до 2 хв.
Вiдповiдi на запитання - до 3 хв.
Зауваження по процедурi ведення зборiв - до 2 хв.
Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в письмовому виглядi з
зазначенням
реквiзитiв акцiонера (ПIБ або найменування юридичної особи). Запитання,
поданi без
зазначення реквiзитiв, не розглядатимуться.
Голова зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi розгляду
питань порядку денного здiйснюється Головою загальних зборiв за умови,
що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного
вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у загальних зборах.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями.
Бюлетень для голосування мiстить варiанти голосування за кожний проект
рiшення (написи "за", "проти", "утримався"). Пiсля розгляду питання та
винесення Головою зборiв цього питання на голосування, акцiонер
вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя
надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на
голосування на зборах.
Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер
зобов'язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування.
Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує
результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо:
- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера);
- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;
- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або
позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту
рiшення.
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час
пiдрахунку голосiв.
Бюлетенi для голосування засвiдчуються перед їх видачею акцiонеру (його
представнику) пiд час його реєстрацiї для участi в рiчних загальних зборах
пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою акцiонерного
Товариства.
3. Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської

дiяльностi Товариства у 2017 роцi та прийняття рiшення за наслiдками
його розгляду.
ВИРIШИЛИ:
3. Взяти до вiдома звiт Виконавчого органу
про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi та заходи,
затвердженi Наглядовою, за результатами його розгляду.
4. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 роцi та прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду.
ВИРIШИЛИ:
4. Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017
роцi.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2017 рiк.
ВИРIШИЛИ:
5. Взяти до вiдома звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про
роботу за 2017 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
ВИРIШИЛИ:
6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017рiк,з урахуванням обставин,
що стали пiдставою для висловленняПриватним аудиторським
пiдприємством "ЛВВ-АУДИТ" думки iз застереженням пiд час проведення
аудиту фiнансової звiтностi за результатами фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
7. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства, отриманих за
пiдсумками роботи у 2017 роцi.
ВИРIШИЛИ:
7. Визначити, що збитки, отриманi Товариством у 2017 роцi, будуть
покритi за рахунок прибуткiв, отриманих Товариством у майбутнiх роках.
8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї.
ВИРIШИЛИ:
8.1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту
Товариства в новiй редакцiї.
8.2. Змiнити найменування Товариства на Акцiонерне товариство
"Черкаський приладобудiвний завод"
8.3. Уповноважити Голову та Секретаря зборiв пiдписати Статут
Товариства у новiй
редакцiї.
8.4. Доручити керiвнику Виконавчого органу Товариства (з правом
передоручення) здiйснити в установленому законодавством порядку
державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства.
8.5. Передбачити, що повноваження посадових осiб, обраних до органiв
Товариства до моменту реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї, є
чинними, та такi особи вважаються обраними з моменту їх обрання на
строк, визначений у Статутi товариства, що затверджений рiшенням цих

загальних зборiв.
(Статут в новiй редакцiї додається до протоколу загальних зборiв).
9. Встановлення чiтких цiлей дiяльностi Товариства на 2019 рiк.
ВИРIШИЛИ:
9. Встановити такi чiткi цiлi дiяльностi Товариства на 2019 рiк:
-провадження
Товариством
ринкової
дiяльностi,
забезпечення
прибутковостi та ефективностi, нарощування темпiв господарської
дiяльностi.
10.Затвердження Положення про винагороду членiв Наглядової ради
Товариства.
Рiшення не прийнято.
11. Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння
Товариства.
ВИРIШИЛИ:
11. Затвердити Кодекс корпоративного управлiння Товариства.
(Кодекс корпоративного управлiння Товариства додається до протоколу
загальних зборiв).
12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради
Товариства.
ВИРIШИЛИ:
12. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради.
(Положення про принципи формування Наглядової ради додається до
протоколу загальних зборiв).
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X

Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
(зазначити)

X
X

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Нi
(зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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
В звiтному перiодi
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
позачерговi загальнi
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
збори акцiонерiв не
простих акцій товариства
скликалися.
В звiтному перiодi
позачерговi загальнi
Інше (зазначити)
збори акцiонерiв не
скликалися.
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: Рiчнi (черговi) загальнi збори проведенi 20.04.2017 року.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися i не
проводились.
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів

0
5
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

В складi наглядової ради комiтети не створено

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Оцiнка роботи комiтетiв не
проводиласьтому, що iншi комiтети в складi наглядової ради не створено
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Iншi
комiтети в складi наглядової ради не створено.
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Волкова-Кузiна Свiтлана
Євгенiївна
Опис:

Гриненко Рита Леонiдiвна
Опис:
Кузуб Тетяна
Олександрiвна
Опис:

Стрельникова Павла
Олександровича
Опис:
Дубiнську Людмилу
Михайлiвну

Посада
Голова Наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Голова Наглядової ради -Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ"
(протокол №5/2017 вiд 11.05.2017 року) обрано Головою
Наглядової ради товариства Волкову-Кузiну Свiтлану Євгенiївну.
Волкова-Кузiна С.Є. є представником акцiонера "юридичної
особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ,
мiсцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/9 (частка "юридичної особи" в статутному капiталi
товариства 99,455359 %)
Заступник Голови
X
Наглядової ради
Заступник Голови - Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ"
(протокол №5/2017 вiд 11.05.2017 року) , обрано Заступником
Голови Наглядової ради Гриненко Риту Леонiдiвну
Секретар Наглядової ради
X
Секретар Наглядової ради: Рiшенням Наглядової ради ПрАТ
"ЧПЗ" (протокол №5/2017 вiд 11.05.2017 року) обрано
Секретарем Наглядової ради товариства Кузуб Тетяну
Олександрiвну.
Члени Наглядової ради
X
Члени Наглядової ради - Рiшенням чергових загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 вiд 20.04.2017 року, обрано
Стрельникова Павла Олександровича.
Члени Наглядової ради
X

Опис:

Члени Наглядової ради - Рiшенням чергових загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 вiд 20.04.2017 року, обрано
Дубiнську Людмилу Михайлiвну.

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)
1.Член НР здiйснює свої повноваження вiдповiдно до статуту
товариства та дотримується умов цивiльно-правого Договору,
X
трудового договору або контракту.2. Член НР не може бути
одночасно членом Дирекцiї та/або членом Ревiзiйної комiсiї/.
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
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
У зв'язку зi змiною типу товариства та затвердженням нової редакцiїї
Статуту товариства припинено повноваження попереднього складу
Інше
Наглядової ради товариства. Рiшенням чергових загальних зборiв
(зазначити)
акцiонерiв ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 вiд 20.04.2017 року, обрано
Наглядову раду товариства в кiлькостi 5 осiб.
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
В 2018 роцi було проведено 5 засiдань Наглядової ради Товариства,на яких розглянуто 19
питань,а саме:
1.Про надання доручення ревiзiйнiй комiсiї Товариства на проведення спецiальної перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
2.Про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевiрки за перiод з
01.01.2017 по 31.12.2017, та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг.
3.Про затвердження фiнансового плану Товариства на 2018 рiк.
4.Прийняття рiшення про припинення повноважень члена дирекцiї Товариства.
5.Прийняття рiшення про обрання члена дирекцiї Товариства та затвердження умов контракту з
ним.

6.Схвалення вчинення значних правочинiв у розумiннi (з наслiдками) статтi 72
Закону України "Про акцiонернi товариства".
7.Прйняття рiшення про проведення рiчних загальних зборiв Товариства,
визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного.
8.Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення рiчних загальних зборiв Товариства.
9.Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
рiчних загальних зборах Товариства.
10. Про обрання Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв Товариства.
11. Про обрання членiв реєстрацiйної комiсiї для реєстрацiї акцiонерiв на рiчних
загальних зборах Товариства.
12.
Розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його
розгляду.
13.Затвердження повiдомлення про проведення 25 квiтня 2018 року рiчних загальних
зборiв Товариства та визначення способу його подання акцiонерам.
14.Затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на рiчних загальних
зборах Товариства, що вiдбудуться 25 квiтня 2018 року.
15.Прийняття рiшення про iнiцiювання проведення позачергової ревiзiї фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства та Дочiрнього пiдприємства "ЗЕТА"
ПрАТ "ЧПЗ".
16.Затвердження складу iнвентаризацiйної комiсiї Товариства.
17.Прийняти рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства та Дочiрнього пiдприємства "ЗЕТА" ПрАТ "ЧПЗ".
18.Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд
здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме
повноваження Генерального директора Товариства.
19. Розгляд Довiдки про проведення суцiльної iнвентаризацiї Товариства
станом на 30.10.2018.
Протягом 2018 року фактiв порушення членами Наглядової ради та членами Правлiння
внутрiшнiх правил Товариства, якi привели або могли би привести до заподiяння шкоди
Товариству або його споживачам навчальних послуг, не встановлено.
Голова та Члени Наглядової ради протягом 2018 року винагороду не отримували.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Iнша iнформацiя вiдсутня.
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Кiлькiсний склад Дирекцiї становить 5 (п'ять)
членiв. Членами Дирекцiї є Генеральний
директор та директори.
На день складання цього звiту склад Дирекцiї

Функціональні обов'язки
Компетенцiя Дирекцiї:
(1)
Здiйснює керiвництво та вирiшує всi
питання поточної дiяльностi Товариства, крiм
тих, що чинним законодавством, Статутом та

наступний:
В.о.Генерального директора - Колесник
Андрiй Валерiйович, Наглядова рада АТ
"ЧПЗ" вiд 30.01.2019 року (Протокол №
2/2019 засiдання Наглядової ради вiд
16.01.2019 року) вирiшила, що Колесник
Андрiй Валерiйович тимчасово здiйснює
повноваження Генерального директора до
обрання керiвника товариства.Членом
дирекцiї - Виробничий директор - Корсун
Олександр Георгiйович, обраноРiшенням
Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" протокол
№6/2017 вiд 19.06.2017 року Членом дирекцiї
-Комерцiйний директор - Чорнобай Тетяна
Миколаївна, обрано Рiшенням Наглядової
ради ПрАТ "ЧПЗ" протокол №1/2018 вiд
19.02.2018 року Член дирекцiї - Фiнансовий
директор - посада вакантна. Член дирекцiї вакантна.

рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до
компетенцiї Загальних зборiв та/або
Наглядової ради.
(2)
Розробляє та надає на розгляд й
затвердження Наглядовiй радi ключовi
технiко-економiчнi показники ефективностi
роботи Товариства, рiчнi та перспективнi
фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та
перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани
Товариства, готує та надає звiти про їх
виконання.
(3)
Забезпечує виконання затверджених
Наглядовою радою ключових
технiко-економiчних показникiв ефективностi
роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв,
рiчних та перспективних фiнансових планiв
(бюджетiв), рiчних та перспективних планiв
iнвестицiй та розвитку, iнших планiв
Товариства.
(4)
Реалiзує фiнансову, iнвестицiйну,
iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику
Товариства.
(5)
Виконує рiшення Загальних зборiв та
рiшення Наглядової ради, звiтує про їх
виконання.
(6)
На вимогу Наглядової ради готує та
надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi.
(7)
За погодженням Наглядової ради
приймає рiшення про напрямки та порядок
використання коштiв фондiв (крiм фонду
сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень,
встановлених цим Статутом.
(8)
Розробляє та затверджує будь-якi
локальнi нормативнi акти Товариства, за
винятком тих, затвердження яких вiднесено
до компетенцiї Загальних зборiв та/або
Наглядової ради.
(9)
Виконує рiшення Наглядової ради про
скликання та проведення Загальних зборiв
вiдповiдно до положень чинного
законодавства та цього Статуту. Надає
пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання
Загальних зборiв та доповнення порядку
денного Загальних зборiв та проектiв рiшень
Загальних зборiв. У випадках, передбачених
цим Статутом, iнiцiює скликання або
самостiйно скликає Загальнi збори.
(10) Приймає рiшення про прийняття на
роботу в Товариство та звiльнення з роботи
працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi
питання трудових вiдносин iз працiвниками

Товариства.
(11) Приймає рiшення про заохочення (за
виключенням прийняття рiшень щодо
заохочення Генерального директора та
директорiв Товариства) та накладення
стягнень на працiвникiв Товариства. Рiшення
про заохочення Генерального директора та
директорiв можуть прийматися Дирекцiєю
тiльки у випадках, якщо таке право
передбачене для Дирекцiї рiшеннями
Наглядової ради або у трудових договорах
(контрактах), укладених з такими членами
Дирекцiї.
(12) Органiзує розробку та надає на
затвердження Наглядовiй радi пропозицiї
щодо органiзацiйної структури Товариства та
її змiни, затверджує штатний розклад
Товариства та посадовi оклади працiвникiв
Товариства (за виключенням посадового
окладу Генерального директора та
директорiв) згiдно з затвердженою
Наглядовою радою органiзацiйною
структурою Товариства; затверджує
органiзацiйну структуру та штатний розклад
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства.
(13) За погодженням iз Наглядовою радою
приймає рiшення щодо призначення та
звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв, а також
самостiйно приймає рiшення щодо
призначення та звiльнення керiвникiв
виробничих структурних пiдроздiлiв та
функцiональних структурних пiдроздiлiв
Товариства.
(14) Визначає умови оплати працi
керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв, вiддiлень, iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих
структурних пiдроздiлiв та функцiональних
структурних пiдроздiлiв Товариства.
(15) Приймає рiшення про притягнення до
майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень,
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та
структурних пiдроздiлiв Товариства.
(16) Приймає рiшення про вчинення
правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та
розiрвання договорiв (угод, контрактiв),
емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв
Товариства, крiм акцiй та iнших цiнних

паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї,
за винятком тих правочинiв, на вчинення яких
вiдповiдно до цього Статуту та/або чинного
законодавства України потрiбно одержати
обов'язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв
або рiшення (дозвiл) Наглядової ради на їх
вчинення.
(17) Органiзовує та здiйснює дiї щодо
розмiщення Товариством iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких
було прийнято рiшення Наглядової ради або
Загальних зборiв.
(18) Пiсля отримання дозволу Наглядової
ради органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у
створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб,
а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд
або заснування) Товариства в об'єднаннях
юридичних осiб, а також здiйснює участь у
дiяльностi органiв управлiння юридичних
осiб, корпоративними правами яких володiє
Товариство.
(19) Пiсля отримання згоди Наглядової
ради, приймає рiшення щодо укладання
правочинiв стосовно вiдчуження та/або
придбання, набуття у власнiсть iншим
способом будь-яких корпоративних прав
iнших юридичних осiб.
(20) Приймає рiшення щодо органiзацiї та
ведення дiловодства в Товариствi.
(21) З урахуванням вимог цього Статуту
приймає рiшення про видачу довiреностi вiд
iменi Товариства iншим особам для
представлення та захисту прав та iнтересiв
Товариства перед третiми особами, вчинення
правочинiв, пiдписування договорiв (угод,
контрактiв) та iнших документiв, в тому числi
й тих, рiшення про укладання (оформлення)
та/або погодження (затвердження) яких
прийнятi Загальними зборами та/або
Наглядовою радою.
(22) Затверджує iнструкцiї та положення
про виробничi та функцiональнi структурнi
пiдроздiли Товариства.
(23) Приймає рiшення щодо виконання
Товариством своїх зобов'язань перед
контрагентами i третiми особами.
(24) Забезпечує ефективне використання
активiв Товариства.
(25) Приймає рiшення щодо використання
прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi,
передбаченi фiнансовим планом (бюджетом)

Товариства.
(26) Звiтує перед Наглядовою радою в
строки i по формах, якi затверджено
вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради.
(27) Вирiшує iншi питання дiяльностi
Товариства, якi не вiднесенi до виключної
компетенцiї Загальних зборiв Товариства
та/або Наглядової ради, або щодо вирiшення
яких не потрiбно отримання вiдповiдного
рiшення Наглядової ради та/або Загальних
зборiв.
Опис

В 2018 роцi Дирекцiєю АТ "Черкаський
приладобудiвний завод" було проведено 10
засiдань,на яких розглянуто 27 поточних
питань дiяльностi Товариства,а саме:
1.
Пiдсумки роботи товариства за 2017 р.
2.
Про фiнансовий план товариства на
2018 р.
3.
План роботи товариства на I квартал
2018 р.
4.
Пiдсумки роботи товариства за сiчень
2018 р.
5.
План роботи товариства на березень
2018 р.
6.
Про переведення виробничої
дiяльностi на ДП "ЗЕТА" ПрАТ "ЧПЗ".
7.
Про органiзацiю виконання рiшень
наглядової ради Товариства (Протокол №
1/2018 засiдання наглядової ради товариства
вiд 19.02.2018 р., Протокол № 2/2018 вiд
26.02.2018 р., Протокол № 3/2018 вiд
05.03.2018 р.)
8.
Пiдсумки роботи товариства за лютий
2018 р.
9.
План роботи товариства на квiтень
2018 р.
10.
Про хiд виконання рiшення Дирекцiї
про переведення виробничої дiяльностi на ДП
"ЗЕТА" ПрАТ "ЧПЗ".
11.
Пiдсумки роботи товариства за
березень 2018 р.
12.
План роботи товариства на травень
2018 р.
13.
Про готовнiсть до проведення
Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЧПЗ"
14.
Про затвердження змiн до штатного
розпису ДП "Зета" ПрАТ "ЧПЗ"
15.
Пiдсумки роботи товариства за квiтень
2018 р.

16.
План роботи товариства на червень
2018 р.
17.
Про стан справ з органiзацiєю
виробництва продукцiї ДП "Зета" ПрАТ
"ЧПЗ".
18.
Про розгляд iнформацiї, що зазначено
у зверненнi до народного депутата України
вiд працiвникiв товариства та затвердження
змiсту вiдповiдi за запитом ФДМУ до
товариства та запитом народного депутата до
ФДМУ з даного питання.
19.
Про розгляд порушень, зазначених
ревiзiйною комiсiєю у "Довiдцi про
результати вибiркової перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi
Приватного акцiонерного товариства
"Черкаський приладобудiвний завод" за 2017
р." вiд 03.04.2018 р. та затвердження змiсту
вiдповiдi з даного питання.
20.
Пiдсумки роботи товариства за травень
2018 р.
21.
План роботи товариства на липень
2018 р.
22.
Про стан справ з органiзацiєю
виробництва продукцiї ДП "Зета" ПрАТ
"ЧПЗ".
23.
Пiдсумки роботи товариства за
червень 2018 р.
24.
План роботи товариства на серпень
2018 р.
25.
Пiдсумки роботи товариства за липень
2018 р.
26.
План роботи товариства на вересень
2018 р.
27.
Про необхiднiсть закрiплення права
використання виробничого обладнання за ДП
"Зета" ПрАТ "ЧПЗ" та звернення до
наглядової ради товариства, щодо погодження
укладання договору Позички мiж
товариством та ДП.
Примітки
Протягом 2018 року склад Правлiння Товариства змiнювався: Рiшенням Наглядової ради ПрАТ
"ЧПЗ" протокол №1/2018 вiд 19.02.2018 року припинено повноваження Члена дирекцiї Комерцiйного директора Трегубова Валерiя Леонiдовича. Пiдстава для припинення
повноважень: в зв'язку з поданою заявою про звiльнення за власним бажанням. Посадова особа
не є акцiонером емiтента i не володiє часткою у статутному капiталi товариства. На посадi особа
перебувала з 11.05.2017 року по 19.02.2018 року.
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" протокол №1/2018 вiд 19.02.2018 року обрано Членом
дирекцiї - Комерцiйним директором Чорнобай Тетяну Миколаївну. Особа обрана на посаду на
невизначений термiн (контракт дiє впродовж строку повноважень обраного члена Дирекцiї

Товариства). Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному
капiталi товариства.
Рiшенням Наглядової ради АТ "ЧПЗ" вiд 19.09.2018 року (Протокол № 4/18 засiдання
Наглядової ради вiд 19.09.2018 року) прийнято рiшення про вiдсторонення Генерального
директора Колесника Андрiя Валерiйовича, Пiдстава для припинення повноважень: рiшення
Наглядової ради про вiдсторонення Генерального директора Колесника А.В. вiд здiйснення
повноважень до завершення позачергової ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
та Дочiрного пiдприємства "ЗЕТА" ПрАТ "ЧПЗ" або до iншого строку визначеного Наглядовою
радою окремим рiшенням. Посадова особа не є акцiонером товариства i не володiє часткою у
статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi Генерального директора з
11.05.2017 року.
Рiшенням Наглядової ради АТ "ЧПЗ" вiд 19.09.2018 року (Протокол № 4/18 засiдання
Наглядової ради вiд 19.09.2018 року) обрано головного бухгалтера Зиму Лесю Анатолiївну,
особою, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора товариства на час
вiдсторонення Генерального директора Колесника Андрiя Валерiйовича. З Особа обрана на
посаду до завершення позачергової ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та
Дочiрного пiдприємства "ЗЕТА" ПрАТ "ЧПЗ" або до iншого строку визначеного Наглядовою
радою окремим рiшенням. Зима Л.А. не є акцiонером товариства i не володiє часткою у
статутному капiталi товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
головний бухгалтер.
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 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
ні
так
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні

та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
ні
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть)
Iншi документи в акцiонерному товариствi вiдсутнi.
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
Документи
Інформаці
загальнод
надаються
Копії
я
оступній
для
докумен розміщуєт
Інформація
інформаці
ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує йній базі
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
даних
безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
Національ
ньо в
запит
торінці
зборах
ної комісії
акціонерно акціонер акціонерн
з цінних
му
а
ого
паперів та
товаристві
товариства
фондового
ринку про
ринок
цінних

паперів
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
так
так
ні
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
ні
так
ні
ні
так
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
ні
так
так
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
ні
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
ні
ні
так
так
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
ні
ні
акціонерного
товариства
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)

Iнша iнформацiя вiдсутня.

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
X
відсотками голосів
Інше
Iнша iнформацiя вiдсутня.
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

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

1

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)
00032945

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

Держава Україна (суб'єкт
99,4554
управлiння корпоративними
правами держави - Фонд
державного майна України або
iнший державний орган)
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
58 127 880

Кількість акцій
з обмеженнями
291 668

Підстава виникнення обмеження
За даними останнього реєстру
акцiонерiв станом на 02.04.2019
року на дату складання перелiку

Дата
виникнення
обмеження

акцiонерiв,якi мають право на
участь в загальних зборах ,виданого
ПАТ "НДУ", станом на 24 годину
02.04.2019 року загальна кiлькiсть
акцiй - 58 127 880 шт., голосуючих
акцiй - 57 836 212 шт
У Загальних зборах можуть брати
участь особи, включенi до перелiку
акцiонерiв, якi мають право на таку
участь, або їх уповноваженi
представники. На Загальних зборах
за запрошенням особи, яка скликає
Загальнi збори, також можуть бути
присутнi представник незалежного
аудитора (аудиторської фiрми)
Товариства та посадовi особи
органiв Товариства незалежно вiд
володiння ними акцiями Товариства,
представник органу, який
вiдповiдно до Статуту Товариства
представляє права та iнтереси
трудового колективу.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право
на участь у Загальних зборах,
складається станом на 24 годину за
три робочих днi до дня проведення
таких Загальних зборiв у порядку,
встановленому законодавством про
депозитарну систему України.
Обмеження при визначеннi кворуму
Загальних зборiв та прав участi у
голосуваннi на Загальних зборах
можуть встановлюватися виключно
законом.
Iншi власники акцiй не уклали з
обраною емiтентом депозитарною
установою договору про
обслуговування рахунка в цiнних
паперах вiд власного iменi та не
здiйснили переказ належних їм прав
на цiннi папери на свiй рахунок у
цiнних паперах, вiдкритий в iншiй
депозитарнiй установi. Тому
вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та
перехiдних положень Закону
України "Про депозитарну систему
України" та Листа Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №08/03/18049/НК
вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не
враховуються при визначеннi

кворуму та при голосуваннi в
органах емiтента.
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
Посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи - Голова та члени Наглядової ради,
голова та члени Ревiзiйної комiсiї, Генеральний директор та члени Дирекцiї (далi - директори).
Обрання та припинення повноважень посадових осiб органiв Товариства здiйснюється
вiдповiдно до Статуту та законодавства України.
Посадовi особи органiв Товариства вiдповiдають за шкоду, заподiяну ними Товариству, в межах
i в порядку, передбаченому цим Статутом, цивiльно-правовими або трудовими договорами
(контрактами) з такими особами, та чинним законодавством України.
Посадовi особи органiв Товариства та їх афiлiйованi особи не можуть бути представниками
iнших акцiонерiв Товариства на Загальних зборах.
Винагорода посадовим особам органiв Товариства виплачується на умовах, передбачених
укладеними з ними цивiльно-правовими або трудовими договорами.
Посадовi особи. Наглядова рада.
Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв шляхом
кумулятивного голосування на строк 3 роки. У разi не обрання нового складу Наглядової ради
по закiнченню трирiчного строку, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм
повноважень з пiдготовки, скликання i проведення Загальних зборiв, на яких, у тому числi, буде
обраний новий склад Наглядової ради.
Голова Наглядової ради та Заступник Голови Наглядової ради обираються членами Наглядової
ради на засiданнi Наглядової ради iз числа обраних Загальними зборами членiв Наглядової ради.
Секретар Наглядової ради може обиратись на засiданнi Наглядової ради не зi складу членiв
Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засiданнях
Наглядової ради.
Повноваження члена Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi
достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової
ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається
Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У
разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена
Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту
отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником
якого є вiдповiдний член Наглядової ради.
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:
(1)
За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi.
(2)
В разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я.
(3)
В разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.
(4)
В разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим.
(5)
У разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової
ради, який є представником акцiонера.
(6)
У разi надання про себе завiдомо недостовiрної iнформацiї пiд час перебування
кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи дiючим законодавством виключається
можливiсть виконання такою особою обов'язкiв члена Наглядової ради.
(7)
У разi якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає

вiдповiдати вимогам, визначеним пунктом 101 статтi 2 Закону України "Про акцiонернi
товариства". У разi настання вищезазначених обставин такий Незалежний директор повинен
скласти свої повноваження шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення Товариству.
Дiя договору мiж Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється одночасно з
припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства..
Посадовi особи. Дирекцiя.
Очолює та керує дiяльнiстю Дирекцiї - Генеральний директор, який обирається та повноваження
якого припиняються Наглядовою радою.
Персональний склад Дирекцiї обирається Наглядовою радою за поданням Генерального
директора. Повноваження членiв Дирекцiї припиняються Наглядовою радою.
Прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання особи на посаду Генерального директора
та/або директора є пiдставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового
договору (контракту) iз Товариством. Посадовi повноваження особи, обраної на посаду
Генерального директора та/або директора, дiйснi з моменту її обрання, якщо iнше не
встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради. Особа, обрана на посаду Генерального
директора та/або директора здiйснює свої повноваження на пiдставi цього Статуту та
укладеного з нею трудового договору (контракту).
Контракт з Генеральним директором та/або директором укладає (пiдписує) та/або розриває
(припиняє) вiд iменi Товариства - Наглядова рада.
Вiд iменi Товариства такий контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена
на таке пiдписання Наглядовою радою.
Генеральний директор та/або директор можуть бути вiдстороненi вiд здiйснення повноважень за
рiшенням Наглядової ради.
У разi прийняття рiшення про вiдсторонення вiд здiйснення повноважень Генерального
директора та/або директора, Наглядова рада одночасно приймає рiшення про призначення
Генерального директора та/або директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме
повноваження вiдстороненого Генерального директора та/або директора. З метою врегулювання
повноважень та умов оплати працi особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Генерального
директора або директора, Наглядова рада має право укладати з такою особою трудовий договiр
(контракт), подiбний до трудового договору (контракту), який укладений або був би укладений з
Генеральним директором або директором.
Особа, що виконує повноваження Генерального директора та/або директора, має такий же обсяг
прав i обов'язкiв, та несе таку ж вiдповiдальнiсть що i Генеральний директор та/або директор.
Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рiшення про припинення повноважень
Генерального директора та/або директора та розiрвання з ним трудових вiдносин, а також
трудового контракту, або рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або директора.
Таке рiшення Наглядова рада має право прийняти незалежно вiд строку перебування обраної
особи на посадi Генерального директора та/або директора.
Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або директора,
припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень
Генерального директора та/або директора, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi
Наглядової ради. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення
повноважень Генерального директора є розiрвання з ним трудового договору (контракту) та
припинення трудових вiдносин iз Товариством.
Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора та/або директора
припиняються достроково у разi:
(1)
Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального
директора та/або директора, за умови письмового повiдомлення про це Наглядової ради не менш
нiж за 14 (чотирнадцять) днiв, або в коротший строк за згодою Наглядової ради.
(2)
Неможливостi виконання особою обов'язкiв та здiйснення повноважень Генерального
директора та/або директора за станом здоров'я.

(3)
В разi набрання законної сили вироку чи рiшення суду, яким особу засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання нею обов'язкiв та здiйснення повноважень
Генерального директора та/або директора.
(4)
В разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або директора.
(5)
На пiдставах додатково визначених у трудовому договорi (контрактi) Товариства iз
особою, обраною на посаду Генерального директора та/або директора.
Посадовi особи. Ревiзiйна комiсiя.
Ревiзiйна комiсiя складається з 3 (трьох) осiб, що обираються Загальними зборами з числа
фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три) роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу
Ревiзiйної комiсiї Товариства необмежену кiлькiсть разiв. У випадку закiнчення строку
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними
зборами нового складу Ревiзiйної комiсiї.
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту обрання особи в члени Ревiзiйної
комiсiї за рiшенням Загальних зборiв, якщо iнше не встановлено у рiшеннi Загальних зборiв.
Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює свої повноваження на пiдставi цивiльно-правового договору,
укладеного мiж Товариством та особою, обраною у члени Ревiзiйної комiсiї. Такий договiр з
членом Ревiзiйної комiсiї пiдписує Голова Наглядової ради, або iнша особа уповноважена на це
Загальними зборами.
Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї виникають з моменту обрання Загальними зборами
вiдповiдного складу Ревiзiйної комiсiї та припиняються в момент прийняття Загальними
зборами рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї (вiдповiдного складу).
Рiшення про припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) членiв Ревiзiйної
комiсiї може бути прийнято Загальними зборами з будь-яких пiдстав та у будь-який час, але
тiльки по вiдношенню до всiх членiв Ревiзiйної комiсiї (вiдповiдного складу). Рiшення
приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах.
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припиняються без рiшення Загальних зборiв з
одночасним припиненням договору мiж Товариством та таким членом Ревiзiйної комiсiї у
наступних випадках:
(1)
За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства не менш нiж за
14 (чотирнадцять) днiв до дати складення повноважень.
(2)
В разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї - фiзичної особи за
станом здоров'я.
(3)
В разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду щодо члена Ревiзiйної комiсiї фiзичної особи, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання
обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї.
(4)
В разi смертi члена Ревiзiйної комiсiї - фiзичної особи, визнання його недiєздатним,
обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм або померлим.
(5)
В разi припинення члена Ревiзiйної комiсiї - юридичної особи.
У випадку, передбаченому пп. 2 п. 0 цього Статуту, член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний
протягом 5 (п'яти) днiв у письмовiй формi повiдомити Наглядову раду, Генерального директора
та Ревiзiйну комiсiю про настання цих обставин.
Голова Ревiзiйної комiсiї (далi - Голова Ревiзiйної комiсiї) обирається членами Ревiзiйної комiсiї
з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається на першому засiданнi Ревiзiйної комiсiї на термiн
повноважень Ревiзiйної комiсiї, але може бути переобраним у будь-який час.
9) повноваження посадових осіб емітента
Посадовi особи. Наглядова рада.
Голова Наглядової ради:

(1)
Органiзовує та керує роботою Наглядової ради.
(2)
Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.
(3)
Затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради.
(4)
Постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами,
виступає вiд iменi Наглядової ради та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз
ними, а також - на пiдставi рiшення Наглядової ради - представляє iнтереси Наглядової ради у
взаємовiдносинах з стороннiми юридичними та фiзичними особами.
(5)
Звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан справ
Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Звiт
про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства може бути пiдготовлений вiдповiдно до вимог
частини першої статтi 511 Закону України "Про акцiонернi товариства".
(6)
Пiдписує вiд iменi Наглядової ради розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень
Наглядової ради.
(7)
На пiдставi рiшень Загальних зборiв, пiдписує i розриває договори мiж Товариством та
членами Ревiзiйної комiсiї.
(8)
На пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради пiдписує вiд iменi Товариства трудовий
договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора або директора,
розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього.
(9)
Надає Наглядовiй радi пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним
секретарем.
(10) Здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її
функцiй та задач.
У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу,
знаходження у вiдрядженнi, вiдпустцi, не має можливостi виконувати свої повноваження та
обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує Заступник Голови Наглядової ради або
обраний членами Наглядової ради головуючий на засiданнi Наглядової ради.
Секретар Наглядової ради:
(1)
За дорученням Голови Наглядової ради повiдомляє всiх членiв Наглядової ради про
проведення чергових та позачергових засiдань Наглядової ради, забезпечує надання їм важливої
iнформацiї та документiв, якi необхiднi членам Наглядової ради для виконання своїх
повноважень.
(2)
Забезпечує Голову та членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю.
(3)
Надсилає запити органам управлiння Товариства про надання документiв та iнформацiї,
необхiдної членам Наглядової ради, здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй
радi, та у необхiдних випадках органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей.
(4)
Оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради
та iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства.
(5)
Веде та пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради.
(6)
Iнформує всiх членiв Наглядової ради про рiшення, прийнятi Наглядовою радою шляхом
заочного голосування.
(7)
Складає протоколи засiдань Наглядової ради та iнших документiв Наглядової ради,
органiзовує їх належне зберiгання.
(8)
Органiзовує зберiгання штампiв (за наявностi) та бланкiв Наглядової ради.
Члени Наглядової ради мають право:
(1)
Отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої
обмежений чинним законодавством про державну таємницю у разi вiдсутностi у члена (членiв)
Наглядової ради допуску до державної таємницi у вiдповiдностi до чинного законодавства)
вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя йому потрiбна для виконання функцiй члена
Наглядової ради.
(2)
Вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку
денного засiдань Наглядової ради.

(3)
Висловлювати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради.
(4)
Iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради.
(5)
Вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань
Наглядової ради.
(6)
Ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв
Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями
Генерального директора.
(7)
Добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно
попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв.
(8)
Отримувати винагороду та компенсацiї, пов'язанi з виконанням повноважень члена
Наглядової ради.
Члени Наглядової ради мають iншi права, встановленi чинним законодавством України та цим
Статутом.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
(1)
Дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової
ради.
(2)
Особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв,
передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради
неможлива з поважних причин.
(3)
Завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях
Наглядової ради.
(4)
Пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати
виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до
засiдання Наглядової ради.
(5)
Оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при
голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
(6)
Не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб
конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних
наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї
Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним
законодавством України.
(7)
Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
Посадовi особи. Дирекцiя.
Генеральний директор має право:
(1)
Вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства.
(2)
Без довiреностi здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства,
щодо яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень
останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, Загальних зборiв
або Дирекцiї.
(3)
Представляти Товариство без довiреностi в його вiдносинах з iншими юридичними та
фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади та
мiсцевого самоврядування, установами та органiзацiями, незалежно вiд форми власностi та
пiдпорядкування, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства
будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до
цього Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради,та/або
Загальних зборiв Товариства, та/або Дирекцiї - пiсля отримання рiшень вказаних органiв
Товариства про вчинення таких правочинiв.
(4)
Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення
або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою, та/або Загальними зборами, та/або
Дирекцiї.

(5)
Вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або
за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних,
касових та iнших фiнансових операцiй Товариства у порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
(6)
Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених
цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або
Загальних зборiв.
(7)
З урахуванням вимог цього Статуту видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й
довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд
iменi Товариства юридично значимих дiй.
(8)
Видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо
дiяльностi Товариства.
(9)
Приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових
вiдносин Товариства з працiвниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту.
(10) Надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов'язковими для виконання усiма
особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими
представниками Товариства.
(11) Приймати рiшення та пiдписувати вiд iменi Товариства претензiї, позови, скарги, заяви,
клопотання, iншi процесуальнi документи, що пов'язанi або стосуються використання
Товариством своїх прав та здiйсненням обов'язкiв як заявника, позивача, вiдповiдача, третьої
особи у судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та iнших державних органах та
органiзацiях, органах мiсцевого самоврядування.
(12) Призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора на
перiод тимчасової вiдсутностi Генерального директора (у випадку хвороби, вiдрядження,
вiдпустки тощо).
(13) Затверджувати штатний розклад Товариства.
(14) Пiдписувати банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю
Товариства.
(15) Приймати рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi.
(16) Приймати рiшення щодо органiзацiї i ведення дiловодства в Товариствi.
(17) Визначати склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що
становлять комерцiйну таємницю Товариства.
(18) Затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства.
(19) Забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору.
(20) Здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi цим Статутом.
Генеральний директор зобов'язаний:
(1)
Виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв, Наглядової ради, прийнятi в межах
повноважень та компетенцiї, встановленої цим Статутом.
(2)
Дотримуватися вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, укладеного з ним
трудового договору (контракту).
(3)
Дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки у
вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно.
(4)
Не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю
Товариства, конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, не використовувати та не
передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка
може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства, крiм випадкiв, передбачених
чинним законодавством.
(5)
Своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких
вiн володiє 10 (десятьма) та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах
управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або
такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний заiнтересованою

особою.
1.7. Генеральний директор несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi заподiянi
Товариству його винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та мiра вiдповiдальностi не
встановленi чинним законодавством України.
1.8. Рiшення Генерального директора, що потребують затвердження або погодження
Дирекцiї, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та/або Загальних зборiв, набирають чинностi пiсля
здiйснення такого затвердження чи отримання такого погодження.
1.9. Генеральний директор може передавати частину належних йому прав до компетенцiї
третiх осiб в передбаченому законодавством України порядку.
1.10. Генеральний директор та Дирекцiя мають право делегувати частину належних їм
повноважень конкретному директору. Для цiлей реалiзацiї цього пункту Дирекцiя має право
затвердити вiдповiдне положення, яким буде врегульовано розподiл повноважень конкретного
директора в рамках роботи Дирекцiї. Таке положення не потребує схвалення Наглядовою радою.
Посадовi особи. Ревiзiйна комiсiя.
Голова Ревiзiйної комiсiї:
органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї;
скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний
засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та
Наглядовiй радi;
пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
(1)
Брати участь у зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї та завчасно
повiдомляти про неможливiсть такої участi iз зазначенням причини вiдсутностi.
(2)
Дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу,
безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї та iнформацiї з обмеженим доступом.
(3)
Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у
зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
(4)
Своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Наглядовiй радi та Загальним зборам повну i
точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї несуть персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та
об'єктивнiсть вiдомостей, якi мiстяться у висновках та рiшеннях Ревiзiйної комiсiї, а також в
iнших документах, що пiдготовленi нею.
Член Ревiзiйної комiсiї у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ним
своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до
чинного законодавства України i положень внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Iнформацiя не надається тому, що емiтент не залучав аудитора для висловлення своєї думки
щодо звiту про корпоративне управлiння.
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Iнформацiя не надається тому, що емiтент не є фiнансово установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Фонду державного майна
України

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
00032945

Місцезнаходження
01133, Україна, - р-н,
м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, буд. 18/9

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

57 811 292

99,455359

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

57 811 292

99,455359

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

57 811 292

0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
57 811 292

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій
Акцiя проста
бездокументарна iменна

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

58 127 880

0,25

Права та обов'язки
Кожна акцiя Товариства надає акцiонеру - її власнику
однакову сукупнiсть прав, включаючи право:
1. брати участь в управлiннi Товариством, в тому числi
брати участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства
та голосувати на них особисто або через своїх
представникiв з усiх питань, якi належать до
компетенцiї Загальних зборiв, висувати представника
для участi в органах Товариства, вносити свої
пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства;
2. одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
На вимогу акцiонера Директор Товариства
зобов'язаний надати йому для ознайомлення копiї
документiв, визначених законом або внутрiшнiми
положеннями Товариства, або завiренi копiї цих
документiв. Виготовлення завiрених копiй зазначених
документiв здiйснюється за рахунок акцiонера
Товариства. Акцiонер зобов'язаний зберiгати
конфiденцiйнiсть iнформацiї, до якої вiн має доступ.
На вимогу акцiонера йому можуть бути наданi
документи про господарську дiяльнiсть Товариства,
крiм документiв бухгалтерського облiку, якi не
стосуються значних правочинiв та правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (якщо iнше не
передбачено законом). Особливостi доступу до iншої
iнформацiї визначаються Директором Товариства.
Встановлення обмеженого доступу до фiнансової
звiтностi Товариства та його внутрiшнiх положень
забороняється, крiм випадкiв, визначених законом;
3. вийти iз Товариства шляхом вiдчуження належних
йому акцiй. У випадку вiдчуження акцiй акцiонер
зобов'язаний, у встановлених законом випадках
дотримуватись вимог щодо переважного права iнших
акцiонерiв Товариства згiдно з положеннями чинного
законодавства України та Статуту;
4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або
частини належних йому акцiй у випадках та порядку,

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Iнформацiя не надається тому, що
емiтент є приватним акцiонерним
товариством яке не здiйснювало
публiчну пропозицiю i немає допуску
до торгiв на фондовiй бiржi в частинi
включення до бiржового реєстру.

передбачених чинним законодавством України,
Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;
5. одержати, у разi лiквiдацiї Товариства, частину
майна або вартостi частини майна Товариства,
пропорцiйну частцi акцiонера у статутному капiталi
Товариства;
6. реалiзовувати iншi права, встановленi Статутом та
законом.
Акцiонери зобов'язанi:
1. дотримуватись Статуту та iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
2. виконувати рiшення Загальних зборiв;
3. сприяти Товариству у здiйсненнi ним своєї
дiяльностi;
4. утримуватись вiд дiй, якi можуть завдати шкоди або
зашкодити дiловiй репутацiї Товариства;
5. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю, зокрема
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що
передбаченi статутом Товариства;
6. не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
7. виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено
чинним законодавством України та цим Статутом.
Переважне право акцiонера.
1. Акцiонери Товариства мають переважне право на
придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами
за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером
третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать
кожному з них. Переважне право акцiонерiв
Товариства на придбання акцiй, що продаються
iншими акцiонерами, дiє протягом 25 (двадцяти п`яти)
календарних днiв з дня отримання Товариством
повiдомлення акцiонера про намiр продати акцiї. Строк
переважного права припиняється у разi, якщо до його
спливу вiд усiх акцiонерiв Товариства та самого
Товариства отриманi письмовi заяви про використання
або про вiдмову вiд використання переважного права
на купiвлю акцiй.
2. Акцiонер, який має намiр продати свої акцiї третiй
особi, зобов'язаний письмово повiдомити про це решту
акцiонерiв Товариства iз зазначенням цiни та iнших
умов продажу акцiй. Повiдомлення акцiонерiв
Товариства здiйснюється через Товариство. Пiсля

отримання письмового повiдомлення вiд акцiонера,
який має намiр продати свої акцiї третiй особi,
Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днiв
направити копiї повiдомлення всiм iншим акцiонерам
Товариства та надiслати акцiонеровi, який має намiр
продати свої акцiї третiй особi, копiю повiдомлення
про вручення (на його вимогу). Повiдомлення
акцiонерiв Товариства здiйснюється за рахунок
акцiонера, який має намiр продати свої акцiї.
Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне
право, повинен письмово повiдомити Товариство та
акцiонера, який заявив про свiй намiр продати свої
акцiї третiй особi, в межах визначеного строку
реалiзацiї переважного права акцiонерiв Товариства на
придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами
протягом 25 (двадцяти п`яти ) календарних днiв з дати
отримання такого повiдомлення Товариства, шляхом
надсилання листа з повiдомленням про вручення та
описом вкладень.
3. Якщо акцiонери Товариства не скористаються
переважним правом на придбання всiх акцiй, що
пропонуються для продажу, протягом строку,
встановленого Статутом, акцiї можуть бути проданi
третiй особi за цiною та на умовах, що повiдомленi
Товариству та його акцiонерам.
4. Уступка переважного права iншим особам не
допускається.
5. В Товариствi передбачене iснування переважного
права кожного акцiонера на придбання розмiщуваних
Товариством у процесi приватного розмiщення акцiй
пропорцiйно частцi належних йому акцiй у загальнiй
кiлькостi акцiй Товариства. Порядок реалiзацiї
вiдповiдного права визначається законом та рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства щодо
розмiщення додаткового випуску акцiй. -

Примітки:
Iнформацiя не надається тому, що емiтент є приватним акцiонерним товариством яке не здiйснювало публiчну пропозицiю i немає допуску до торгiв на фондовiй бiржi в
частинi включення до бiржового реєстру.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
17.09.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
93/23/1/201
0

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний 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)

3
4
5
6
7
8
9
10
Депатрамент
UA4000092183 Акція проста Бездокумент
0,25
58 127 88
14 531 970
100
Нацiональної комiсiї з
бездокумента арні іменні
0
цiнних паперiв та
рна іменна
фондового ринку у
Центральному регiонi
Торгiвля цiнними паперами товариства на бiржових ринках та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не
проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Додаткова емiсiя не здiйснювалась.

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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
17 180
15 957
17 093
15 880
62
52
25
25
0
0
0
0
0

0

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

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
17 180
15 957
17 093
15 880
62
52
25
25
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 180
15 957
0
0
17 180
15 957
Всi основнi засоби використовуються для господарської дiяльностi.
Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Основних
засобiв, якi перебували б пiд заставою або пiд арештом немає.
Обмежень на використаннi майна емiтента - не має. Термiни та умови
користування основними засобами - основнi засоби використовуються з
моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних
характеристик: 1 група (будiвлi та споруди) - вiд 10-20 рокiв; 2 група
(машини та обладнання) - вiд 1-10 рокiв; 3 група (iнструменти,
прилади, iнвентар) - вiд 5-7 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду
становить 63141 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду становить 63130
тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду
становить 17180 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду становить 15957
тис. грн.
Знос основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 45961тис.
грн., на кiнець звiтного перiоду становить 47173 тис.грн.
За 2018 р. було придбано (створено) основних засобiв на суму 16 тис.
грн. За звiтний перiод списано з балансу основних засобiв внаслiдок
iх невiдповiдностi критерiям визнання активом на суму 0 тис. грн., в
тому числi за рахунок зносу на суму 0,00 тис. грн.
По групi 3 "Будiвлi та споруди" первiсна вартiсть на початок року
становить 51598тис.грн., знос 34505 тис. грн.
Залишкова вартiсть 17092 тис.грн.
Ступiнь зносу 67 % вiд первiсної вартостi.
На кiнець 2018 року станом на 31.12.2018 р. первiсна вартiсть по данiй
3 групi становить 51597 тис.грн., знос 35718 тис.грн.
Залишкова вартiсть 15880 тис.грн.
Ступiнь зносу 69 % .
По групi 4 "Машини та обладнання" первiсна вартiсть на початок року
становить 8652,0 тис.грн.

Знос8589,0 тис.грн., залишкова вартiсть 62,0 тис.грн.
Ступiнь зносу 0,00 %.
На кiнець року по данiй групi первiсна вартiсть становить 8641 тис. грн.
Знос 8589 тис.грн., залишкова вартiсть 52 тис.грн.
Ступiнь зносу 99 %.
По групi 6-9 "Iншi основнi засоби" первiсна вартiсть на початок року
становить 2892 тис. грн.
Знос 2867 тис. грн., залишкова вартiсть 25 тис. грн.
Ступiнь зносу 100 %.
На кiнець року первiсна вартiсть становить 2892 тис.грн.
Знос 2867 тис.грн., залишкова вартiсть 25 тис.грн.
Ступiнь зносу 100 %.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-5 671
-5 936
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
14 532
14 532
Скоригований статутний капітал
14 532
14 532
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
Опис
НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi",
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення
вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи +
Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодi
Висновок Станом на 31 грудня 2018 року вартiсть чистих активiв Групи становила вiд'ємне
значення 5671 тис. грн., а розмiр зареєстрованого статутного капiталу Групи станом на
31.12.2018 року складав 14532 тис. грн. Отже, розмiр чистих активiв Групи на кiнець
звiтного 2018 року був менший вiд розмiру її зареєстрованого статутного капiталу на цю
ж дату та менший вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу акцiонерних товариств,
встановленого законодавством на дату створення. Група не здiйснила дiй щодо
зменшення статутного капiталу або лiквiдацiї, що є порушенням вимог ч. 3 ст. 155
Цивiльного кодексу України. Цi обставини свiдчать про наявнiсть суттєвої
невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Групи продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Кредит
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
84

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

31.03.2008
X

84
0

22
X

26.12.2009
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

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

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

15 191

X

X

X

0

X

X

X
16 557
X
X
X
31 832
X
X
В перiод, що перевiрявся пiдприємство користувалося
позиками банкiв на довгостроковiй основi. Вартiсть
короткострокових кредитiв банку на початок року становить 84 тис. грн. на кiнець року - 84 тис.грн.

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

Публiчне акцiонерне товариство
<Нацiональний депозитарiй України
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул.
Тропiнiна 7-Г
№1340
Нацiональна комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку
08.05.2008
(044) 591-04-00
(044) 591-04-24
Фiнансовi послуги на ринку цiнних
паперiв
Центральний
депозитарiй
для
здiйснення депозитарної дiяльностi
виконує такi функцiї:
- депозитарний облiк цiнних паперiв облiк цiнних паперiв та обмежень прав
на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв;
- обслуговування обiгу цiнних паперiв
на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв;
обслуговування
корпоративних
операцiй емiтента на рахунках у цiнних
паперах клiєнтiв;
- зберiгання цiнних паперiв, вiднесених
до
компетенцiї
Центрального
депозитарiю вiдповiдно до Закону, на
рахунках у цiнних паперах його
клiєнтiв та облiк прав за цими цiнними
паперами;
- здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї)
цiнних
паперiв
вiдповiдно
до

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

Опис

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Алан-реєстр"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
25582859
18036, Україна, Черкаська обл.,
Соснiвський р-н, м. Черкаси, вул.
Смiлянська, буд. 145
АЕ № 286574
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
08.10.2013
(0472) 65-13-82
65-13-82
Професiйної дiяльностi на фондовому
ринку - депозитарної дiяльностi, а
саме депозитарної дiяльностi
депозитарної установи
Депозитарна установа для здiйснення
депозитарної дiяльностi виконує такi
функцiї:
- депозитарний облiк цiнних паперiв облiк цiнних паперiв, прав на цiннi
папери та їх обмежень на рахунках у
цiнних паперах;
- обслуговування обiгу цiнних паперiв
на рахунках у цiнних паперах;
обслуговування
корпоративних
операцiй емiтента на рахунках у цiнних
паперах.
Депозитарна установа здiйснює такi
депозитарнi операцiї:
- адмiнiстративнi операцiї;
Адмiнiстративнi операцiї - депозитарнi
операцiї з вiдкриття рахункiв у цiнних
паперах, внесення змiн до анкети
рахунку, закриття рахункiв у цiнних
паперах
- облiковi операцiї;
Облiковi операцiї
- депозитарнi
операцiї з ведення рахункiв у цiнних
паперах та вiдображення операцiй з
цiнними паперами, наслiдком яких є
змiна кiлькостi цiнних паперiв, прав на
цiннi папери на рахунках у цiнних
паперах, встановлення або зняття
обмежень щодо їх обiгу. До облiкових
операцiй
Депозитарної
установи
належать
операцiї
зарахування,
списання, переказу.

- iнформацiйнi операцiї.
Iнформацiйнi операцiї - депозитарнi
операцiї, наслiдком яких є видача
виписок i довiдок з рахунку у цiнних
паперах та iншої iнформацiї щодо
операцiй депонентiв або за рахунками у
цiнних паперах вiдповiдно до вимог
законодавства та умов договорiв,
укладених депонентами, емiтентами iз
Депозитарною установою.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
ЕМКОН-АУДИТ
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37153128
02068, Україна, - р-н, м. Київ, ВУЛИЦЯ
АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 23,
квартира 96
№214/3
Аудиторська палата України
29.04.2010
+380 (44) 222-69-41
+380 (44) 222-69-41
Аудиторська дiяльнiсть
Перевiрка
фiнансового
стану
засновникiв - спроможнiсть здiйснити
вiдповiднi внески до статутного
капiталу (при реєстрацiї першого
випуску цiнних паперiв)
Iншi випадки обов'язкового аудиту,
передбаченi законодавством України:
пiдтвердження
достовiрностi
та
повноти
передавального
акту,
лiквiдацiйного балансу, розподiльного
балансу
пiдтвердження
достовiрностi
та
повноти звiту про наслiдки обмiну
акцiй на письмовi зобов'язання про
видачу частки в статутному капiталi
правонаступника, тощо

Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ
ЗАВОД"
Черкаська область, Соснiвський р-н

Дата

КОДИ
26.01.2019

за ЄДРПОУ

14309572

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Виробництво електродвигунів, генераторів і
Вид економічної
за КВЕД
трансформаторів
діяльності
Середня кількість працівників: 56
Адреса, телефон: 18000 м.Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 5/1, 0 (472) 66-28-79
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

7110136700
230
27.11

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1

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

Код
рядка
2

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

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

0
0
(0)
0
17 180
63 141
( 45 961 )
0
0
(0)
0
0
(0)

0
0
(0)
0
15 950
63 119
( 47 169 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

17 180

15 950

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1 158
159
410
589
0
0
0
0

490
89
99
302
0
0
0
0

1125

1 805

1 819

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

152
0
0
0
620
0
0
14
0
14
0
0

88
0
0
0
2 187
75
0
204
0
204
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
153
3 902

0
0
0
0
164
5 027

1200

0

0

1300

21 082

20 977

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

14 532
0
0
3 999
0
0
0
-24 451
(0)
(0)
0

14 532
0
0
3 945
0
0
0
-29 416
(0)
(0)
0

Код
рядка

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

1495

-5 920

-10 939

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
84
0
0
0
0
0
0

0
0
84
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
84

0
0
0
0
0
0
0
84

1600
1605

0
0

0
0

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

0
727
12 783
0
9 697
2 370
152
0
0
0
239
0
0
950
26 918

0
827
15 191
0
10 875
3 769
35
0
0
0
149
0
0
986
31 832

1700

0

0

1800
1900

0
21 082

0
20 977

Керівник

Колесник Андрiй Валерiйович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатолiївна

Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ
ЗАВОД"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

14309572

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

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

Код
рядка
2

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

2000

1 816

5 467

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 2 836 )
(0)

( 7 560 )
(0)

2090

0

0

2095

( 1 020 )

( 2 093 )

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
4 633

0
0
0
3 237

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 4 242 )
(0)
( 4 336 )

( 4 892 )
( 33 )
( 3 018 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200

( 4 965 )
0

( 6 799 )
0

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

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

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

0
37
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

0

0

2295
2300

( 4 965 )
0

( 6 762 )
0

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 4 965 )

( 6 762 )

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-4 965

0
-6 762

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
1 117
Витрати на оплату праці
2505
4 109
Відрахування на соціальні заходи
2510
921
Амортизація
2515
1 230
Інші операційні витрати
2520
4 037
Разом
2550
11 414
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
58 127 880
58 127 880

За аналогічний
період
попереднього
року
4
2 166
6 792
1 494
1 178
3 873
15 503
За аналогічний
період
попереднього
року
4
58 127 880
58 127 880

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

2610

-0,085420

-0,116330

2615

-0,085420

-0,116330

2650

0,00

0,00

Керівник

Колесник Андрiй Валерiйович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатолiївна

Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ
ЗАВОД"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

14309572

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

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

Код
рядка
2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

1 233
0
0
45
45
137
0

5 016
0
0
109
71
99
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
1 313
0
0
0
1 345

0
747
0
0
0
1 149

3100
3105
3110
3115
3116

( 1 449 )
( 2 062 )
(0)
(1)
(0)

( 2 631 )
( 4 213 )
( 63 )
( 10 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

( 10 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 371 )
190

(0)
( 194 )
9

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

3200
3205

5
0

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

1 866

3255
3260
3270
3275

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

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

3280

(0)

(0)

3290
3295

(5)
0

( 1 899 )
-33

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

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

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

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
190
14
0
204

(0)
0
-24
38
0
14

Керівник

Колесник Андрiй Валерiйович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатолiївна

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ
ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

14309572

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
14 532
0

4
0
0

5
3 999
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-24 451
0

4010
4090
4095

0
0
14 532

0
0
0

0
0
3 999

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
-5 920
0

0
0
-24 451

0
0
0

0
0
0

0
0
-5 920

0

-4 965

0

0

-4 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

-54

0

0

0

0

-54

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
14 532

0
0

-54
3 945

0
0

-4 965
-29 416

0
0

0
0

-5 019
-10 939

Керівник

Колесник Андрiй Валерiйович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатолiївна

Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ
ЗАВОД"
Черкаська область, Соснiвський р-н

Дата

КОДИ
28.01.2019

за ЄДРПОУ

14309572

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Виробництво електродвигунів, генераторів і
Вид економічної
за КВЕД
трансформаторів
діяльності
Середня кількість працівників: 74
Адреса, телефон: 18000 м.Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 5/1, 0 (472) 66-28-79
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

7110136700
230
27.11

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1-к

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

Код
рядка
2

1801007
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

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

0
0
(0)
0
17 180
63 141
( 45 961 )
0
0
(0)
0
0
(0)

0
0
(0)
0
15 957
63 130
( 47 173 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1055
1060

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1065

0

0

Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1090
1095

0
17 180

0
15 957

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1 612
613
410
589
0
0
0
0

1 291
583
157
551
0
0
0
0

1125

2 104

2 331

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

206
0
0
0
0
0
0
15
0
15
0
0

230
0
0
0
0
89
0
204
0
204
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
511
4 448

0
0
0
0
964
5 109

1200

0

0

1300

21 628

21 066

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

14 532
0
0
3 999
0
0
0
-24 467
(0)
(0)

15 532
0
0
3 945
0
0
0
-30 138
( 1 000 )
(0)

Код
рядка

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

1435
1490
1495

0
0
-5 936

0
0
-11 661

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
84
0
0
0
0
0

0
0
0
84
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
84

0
0
0
0
0
0
0
84

1600
1605

0
0

55
0

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

0
974
12 852
0
9 698
2 376
390
0
0
0
239
0
0
951
27 480

0
1 105
15 262
0
10 897
3 933
251
0
0
0
149
0
0
991
32 643

1700

0

0

1800
1900

0
21 628

0
21 066

Керівник

Колесник Андрiй Валерiйович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатолiївна

Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ
ЗАВОД"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

14309572

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2-к
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

1801008
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

8 174

7 475

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 8 724 )
(0)

( 9 474 )
(0)

2090

0

0

2095

( 550 )

( 1 999 )

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
4 633

0
0
0
3 237

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 4 982 )
( 14 )
( 4 758 )

( 5 002 )
( 33 )
( 3 018 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200

( 5 671 )
0

( 6 815 )
0

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

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

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

0
37
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

0

0

2295
2300

( 5 671 )
0

( 6 778 )
0

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 5 671 )

( 6 778 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
Чистий прибуток (збиток), що належить:
2470
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2475
Сукупний дохід, що належить:
2480
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2485
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-5 671

0
-6 778

0

0

0

0

0

0

0

0

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
5 498
Витрати на оплату праці
2505
6 015
Відрахування на соціальні заходи
2510
1 371
Амортизація
2515
1 234
Інші операційні витрати
2520
4 361
Разом
2550
18 479
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

За аналогічний
період
попереднього
року
4
4 111
6 857
1 508
1 178
3 873
17 527

Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
58 127 880
58 127 880
-0,097560

За аналогічний
період
попереднього
року
4
58 127 880
58 127 880
-0,116600

2615

-0,097560

-0,116600

2650

0,00

0,00

Керівник

Колесник Андрiй Валерiйович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатолiївна

Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ
ЗАВОД"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

14309572

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3-к

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

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801009
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

7 009
0
0
45
45
1 747
49

6 773
0
0
109
71
691
7

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
1 313
0
0
0
1 862

0
747
0
0
0
1 149

3100
3105
3110
3115
3116

( 5 942 )
( 3 464 )
( 424 )
( 1 085 )
(0)

( 4 669 )
( 4 262 )
( 76 )
( 249 )
(0)

3117

( 760 )

( 227 )

3118

(0)

( 10 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 921 )
189

(0)
( 210 )
10

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

3200
3205

5
0

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

1 866

3255
3260
3270
3275

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

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

3280

(0)

(0)

3290
3295

(5)
0

( 1 899 )
-33

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

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

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

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
189
15
0
204

(0)
0
-23
38
0
15

Керівник

Колесник Андрiй Валерiйович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатолiївна

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ
ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

Дата

КОДИ
26.01.2019

за ЄДРПОУ

14309572

Консолідований звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4-к
Код за ДКУД
Належить власникам материнської компанії
Нерозп
оділени
Капітал
й
Додатко Резервн
Неопла Вилуче
у
прибуто
вий
ий
чений
ний
дооцінк
к
капітал капітал
капітал капітал
ах
(непокр
итий
збиток)
4
5
6
7
8
9
0
3 999
0
-24 467
0
0
0
0
0
0
0
0

1801011

Стаття

Код рядка

Зареєст
рований
капітал

Всього

Неконтр
ольована
частка

Разом

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

2
4000
4005

3
14 532
0

10
-5 936
0

11
0
0

12
-5 936
0

4010
4090
4095

1 000
0
15 532

0
0
0

0
0
3 999

0
0
0

0
0
-24 467

-1 000
0
-1 000

0
0
0

0
0
-5 936

0
0
0

0
0
-5 936

4100

0

0

0

0

-5 671

0

0

-5 671

0

-5 671

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

-54

0

0

0

0

-54

0

-54

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
15 532

0
0

-54
3 945

0
0

-5 671
-30 138

0
-1 000

0
0

-5 725
-11 661

0
0

-5 725
-11 661

Керівник

Колесник Андрiй Валерiйович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатолiївна

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

8
9

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

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

2
3
4
5
6
7

11
12

ТОВ "ЕМКОН-АУДИТ"
37153128
м.Києв, вул.Євгенiї Мiрошниченко,
буд.10-Б
№4374
номер: -, дата:
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
номер: №2019/02-01, дата:
01.02.2019
дата початку: 01.02.2019, дата
закінчення: 22.03.2019
22.03.2019
48 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2018 року
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України,
Власникам цiнних паперiв,
Управлiнському персоналу
Акцiонерного товариства "Черкаський
приладобудiвний завод"
Думка iз застереженням
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Черкаський приладобудiвний завод" та його дочiрнього пiдприємства (ДОЧIРНЄ
ПIДПРИЄМСТВО "ЗЕТА" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкаський
приладобудiвний завод" (далi - Група), яка включає консолiдований баланс (звiт про
фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 р., консолiдований звiт про фiнансовi результати
(звiт про сукупнi доходи), консолiдований звiт про змiни у власному капiталi, консолiдований
звiт про рух грошових потокiв за рiк, що минув на зазначену дату, а також примiтки до рiчної
фiнансової звiтностi за 2018 рiк, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в параграфi "Основа для думки iз
застереженням", перевiрена консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає
достовiрно, у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Групи на 31.12.2018р., її фiнансовi

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
Аудиторами висловлюється застереження щодо достовiрностi вiдображення Групою у
консолiдованому балансi (звiтi про фiнансовий стан) балансової вартостi осовних засобiв
станом на 01.01.2018р. у сумi 17 180 тис.грн. та станом на 31.12.2018р. у сумi 15 957 тис.грн.
До перевiрки аудиторам не надано документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть вiдображеної
в облiку балансової вартсотi основних засобiв їх справедливiй варстостi. Ми не нами змоги
оцiнити можливий веплив даної невизначеностi на загальну вартiсть активiв, капiталу, доходiв
та витрат Групи за рiк, що закiнчився 31.12.2018р.
Перевiркою встановлено, що вiдповiдно до рiшення виконавчого комiтету Черкаської мiської
ради вiд 26.06.1998р. АТ "ЧПЗ" надано у постiйне користування земельнi дiлянки загальною
площею 25,339 га. Зазначенi земельнi дiлянки не вiдображенi у консолiдованому балансi
Групи та в облiкових регiстрах АТ "ЧПЗ". До перевiрки не надано експертну грошову оцiнки
зазначених земельних дiлянок або iнших докементiв, що пiдтверджували б їх справедливу
вартiсть на дату складання консолiдованої фiнансової звiтностi за 2018 рiк. Таким чином, нами
не може бути оцiнений можливий вплив на вартiсть активiв групи, капiтал, доходи та витрати
визнання на балансу АТ "ЧПЗ" земельних дiлянок.
Перевiркою встановлено, що Групою невiрно класифiкованi витрати, вiдображенi у
консолiдованому звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за 2018 рiк у сумi
200 грн. Зазначенi витрати за своєю суттю є адмiнiстративними, Групою вiднесенi до складу
iнших операцiйних витрат.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Наша
вiдповiдальнiсть вiдповiдально до цих стандартiв додатково викладена в роздiлi
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi". Ми є незалежними вiд компанiї
вiдповiдно до вимог етики для аудиту фiнансової звiтностi в Українi, а також дотрималися
всiх iнших доречних вимог етики. Ми вважаємо, що отримали прийнятнi аудиторськi докази у
достатньому обсязi для висловлення нашої аудиторської думки iз застереженнями.
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Звертаємо увагу на те, що чистим фiнансовим результатом дiяльностi Групи за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2018 року, є збиток у сумi 5 671 тис.грн. Чистi активи Групи станом на
31.12.2018р. є вiд'ємними i складають -11 661 тис.грн. Цi обставини свiдчать про наявнiсть
суттєвої невизначеностi щодо спроможностi Групи безперервно продовжувати свою
дiяльнiсть протягом 12 мiсяцiв, наступних за датою балансу.
На запит аудиторiв Групою надано довiдку б/н, в якiй зазначено, що оскiльки АТ "ЧПЗ" є
державним пiдприємством, частка Фонду державного майна складає 99,46%, безперервнiсть
дiяльностi Групи забезпечується державою.
Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає
потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
який мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крiм того, ми:
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi
отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є
Сертифiкований аудитор
___________________Проскура Катерина Петрiвна (Сертифiкат
№ 006650)
Директор ТОВ "Емкон-Аудит"
_________________ Сороколат Наталiя Григорiвна
(Сертифiкат №006683)
Мiсцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Євгенiї Мiрошниченко, будинок 10-Б
-

XVI. Твердження щодо річної інформації
Я,
Генеральний
директор
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ
ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" Колесник Андрiй Валерiйович,
здiйснюю управлiнськi
функцiї та пiдписую рiчну iнформацiю емiтента, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна
фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що
вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його
контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва
включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської
дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках
консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони
стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

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

Дата
виникнення
події

1
12.01.2018
25.04.2018
19.02.2018
19.09.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
12.01.2018
23.03.2018
20.02.2018
24.09.2018

Вид інформації

3
Спростування
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

