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Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність
інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Електродвигун"

Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
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д/н Донецька Красноармiйський р-н р-н 85300 м.
Красноармiйськ вул. Днiпропетровська, 130

Місцезнаходження емітента
Міжміський код, телефон та факс емітента

623921173 623921173

Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
(дата)
Річна інформація
опублікована у

№ Вiдомостi Державної
комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку
(номер та найменування
офіційного друкованого
видання)

Адреса власної
сторінки в мережі
Інтернет, на якій
розміщена
Інформація:*

(дата)

www.nord.ua/press/electrodvig

(адреса сторінки)

*Заповнюється за наявності

(дата)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Посада

Член ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної особи

Зеленюк Юрiй Петрович

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ВВ 167559 05.12.1997 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в
Донецькiй обл.

Рік народження**

1964

Освіта**

Донецький нацiональний технiчний унiверситет, iнженер з
металорiжучих верстатiв i iнсрументiв

Стаж керівної роботи (років)**

7

Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ПАТ "Норд", заступник головного iнженера з забезпечення
виробництва.

Опис

Член ревiзiйної комiсiї Зеленюк Юрiй Петрович. Посадова особа є
представником юридичної особи ПАТ "НОРД". Загальний
виробничий стаж роботи 28 рокiв. Попереднi посади: АТ "НОРД":
слюсар-ремонтник, механiк цеху, старший майстер,iнженертехнолог, заступник начальника вiддiлу, головний iнженер
проекту, заступник головного iнженера з забезпечення
виробництва. Змiн персонального складу протягом року не
було,непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Ревiзiйна комiсiя є контролюючим органом Товариства, що
перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу
Товариства та дiє на пiдставi Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити перевiрки рiчної
фiнансової звiтностi Товариства; 2) розглядати кошториси витрат
та бiзнес-плани Товариства; 3) складати висновки за
результатами здiйсненої перевiрки; 4) своєчасно доводити до
вiдома загальних зборiв або осiб чи органiв управлiння
Товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки,
результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв,
доповiдних, повiдомлень; 5) вимагати скликання позачергових
загальних зборiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам
Товариства, виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами
Товариства, виявленi порушення у фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства; 6) здiйснювати контроль за усуненням
виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень. КОМПЕТЕНЦIЯ
РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить
вирiшення питань, пов'язаних iз проведенням перевiрок та
органiзацiєю роботи Виконавчого органа Товариства. До
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства належить: 1) контроль
за виконанням правлiнням Товариства затвердженого
наглядовою радою фiнансового плану Товариства; 2) контроль за
виконанням правлiнням Товариства законодавства України,
Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв та наглядової ради
з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi
законодавству України та Статуту; 3) контроль за своєчасним та
повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом; 4) контроль за
нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; 5)
контроль за одержанням, використанням та поверненням
кредитiв; 6) контроль за вiдповiднiстю чинному законодавству та
Статуту Товариства використання коштiв резервного капiталу та
iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку
Товариства; 7) перевiрка порядку вiдчуження майна Товариства
на предмет його вiдповiдностi чинному законодавству, Статуту та
внутрiшнiм Положенням Товариства; 8) аналiз вiдповiдностi
ведення в Товариствi бухгалтерського облiку вимогам чинного
законодавства; 9) перевiрка фiнансової документацiї Товариства,
ведення якої забезпечується виконавчим органом; 10) перевiрка
дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку
проведення Товариством емiсiї акцiй; 11) аналiз фiнансового
стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв,
виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану
Товариства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння
Товариства; 12) подання звiтiв про результати перевiрок на
загальнi збори та надання рекомендацiй загальним зборам на

Річна звітність емітента
пiдставi цих звiтiв; 13) надання наглядовiй радi Товариства
рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв; 14)
iнiцiювання скликання позачергових загальних зборiв у разi
виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, виявлення
зловживань, вчинених посадовими особами Товариства,
виявлення порушень у фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства. Член ревiзiйної комiсiї винагороди в грошовiй формi
за 2011 рiк не отримував. Винагороди в натуральнiй формi не
отримував. У теперешнiй час працює заступником головного
iнженера з забезпечення виробництва у ПАТ "Норд", який
розташований за адресою 83112 Донецька обл., м. Донецьк, вул.
Жуковського, 2.

Посада

Член ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної особи

Мартинов Олексiй Сергiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ВА 201578 07.06.1996 Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в
Донецькiй обл.

Рік народження**

1980

Освіта**

Донецький нацiональний технiчний унiверситет, iнженер з
гiрничого обладнання

Стаж керівної роботи (років)**

4

Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ПрАТ "Торговий Альянс "Норд", начальник вiддiлу

Опис

Член ревiзiйної комiсiї Мартинов Олексiй Сергiйович. Посадова
особа є представником юридичної особи АТ "НОРД". Загальний
виробничий стаж роботи 9 роки. Попереднi посади: АТ "НОРД"
вiддiл постачання- економiст,група з фiнансового контролю економiст, ЗАТ "Торговий Альянс "НОРД"- економiст, начальник
вiддiлу. Змiн персонального складу протягом року не
було,непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Ревiзiйна комiсiя є контролюючим органом Товариства, що
перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу
Товариства та дiє на пiдставi Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити перевiрки рiчної
фiнансової звiтностi Товариства; 2) розглядати кошториси витрат
та бiзнес-плани Товариства; 3) складати висновки за
результатами здiйсненої перевiрки; 4) своєчасно доводити до
вiдома загальних зборiв або осiб чи органiв управлiння
Товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки,
результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв,
доповiдних, повiдомлень; 5) вимагати скликання позачергових
загальних зборiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам
Товариства, виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами
Товариства, виявленi порушення у фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства; 6) здiйснювати контроль за усуненням
виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень. КОМПЕТЕНЦIЯ
РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить
вирiшення питань, пов'язаних iз проведенням перевiрок та
органiзацiєю роботи Виконавчого органа Товариства. До
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства належить: 1) контроль
за виконанням правлiнням Товариства затвердженого
наглядовою радою фiнансового плану Товариства; 2) контроль за
виконанням правлiнням Товариства законодавства України,
Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв та наглядової ради
з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi
законодавству України та Статуту; 3) контроль за своєчасним та
повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом; 4) контроль за
нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; 5)
контроль за одержанням, використанням та поверненням
кредитiв; 6) контроль за вiдповiднiстю чинному законодавству та
Статуту Товариства використання коштiв резервного капiталу та
iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку
Товариства; 7) перевiрка порядку вiдчуження майна Товариства
на предмет його вiдповiдностi чинному законодавству, Статуту та
внутрiшнiм Положенням Товариства; 8) аналiз вiдповiдностi
ведення в Товариствi бухгалтерського облiку вимогам чинного
законодавства; 9) перевiрка фiнансової документацiї Товариства,
ведення якої забезпечується виконавчим органом; 10) перевiрка
дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку
проведення Товариством емiсiї акцiй; 11) аналiз фiнансового
стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв,
виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану
Товариства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння
Товариства; 12) подання звiтiв про результати перевiрок на
загальнi збори та надання рекомендацiй загальним зборам на
пiдставi цих звiтiв; 13) надання наглядовiй радi Товариства
рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв; 14)
iнiцiювання скликання позачергових загальних зборiв у разi
виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, виявлення
зловживань, вчинених посадовими особами Товариства,
виявлення порушень у фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства. Член ревiзiйної комiсiї винагороди в грошовiй формi
за 2011 рiк не отримував. Винагороди в натуральнiй формi не
отримував. У теперешнiй час працює начальником вiддiлу ПрАТ
"Торговий Альянс "НОРД", який розташований за адресою 83112
Донецька обл., м. Донецьк, вул.Жуковського, 2.

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної особи

Вискребець Василь Миколайович

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ВА 789516 04.07.1997 Красноармiйським ММВ УМВС України в
Донецькiй обл.

Річна звітність емітента
Рік народження**

1956

Освіта**

Днiпропетровський металургiйний iнститут, iнженер-металург

Стаж керівної роботи (років)**

15

Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

Начальник техничного вiддiлу ВАТ "Завод "Електродвигун"

Опис

Посадова особа Член Правлiння Вискребець Василь Миколайович
( Загальний виробничий стаж роботи 33 роки Попереднi посади:
02.10.1978-02.02.1979 - завод iм.Малишева (м.Харкiв), мастер
цеха №540; 02.02.1979-14.09.1981 - iнженер-технолог цеха №
540; 12.10.1981-01.07.1982 - Красноармiйський завод
"Електродвигун", економiст вiддiлу матерiально-технiчного
постачання; 01.07.1982-01.04.1985 - iнженер-конструктор
технiчного вiддiлу; з 01.04.1985 - заступник начальника вiддiлу
головного технолога; з 01.04.1987 - заступник начальника
техничного вiддiлу; з 15.02.1996 - начальник техничного вiддiлу
ВАТ "Завод "Електродвигун". Володiє часткою в статутному фондi
емiтента 0.005%. Змiн протягом поточного року не
було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. До компетенцiї члена правлiння належить участь в
прийняттi рiшень з наступних питань: - затвердження поточних
планiв i програм дiяльностi товариства, звiтiв про їх виконання; розгляд загальних питань, пов'язаних з господарською
дiяльнiстю товариства; -прийняття рiшень про скликання
загальних зборiв акцiонерiв товариства, розробка пропозицiй по
змiнах та доповненнях до статуту товариства, внутрiшнiх
нормативних актiв товариства; - подання на затвердження
загальним зборам акцiонерiв товариства рiчних звiту й
бухгалтерського балансу товариства; - затвердження
органiзацiйної структури товариства; - прийняття рiшень про
здiйснення товариством угод з основними виробничими i
невиробничими фондами, вартiсть яких на дату ухвалення
рiшення про здiйснення такої угоди становить до 1 (одного)
вiдсотка балансової вартостi активiв товариства на останню
звiтну дату та iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї
законодавством України, статутом товариства, рiшеннями
загальних зборiв акцiонерiв товариства. При здiйсненнi своїх прав
i виконання обов'язкiв член правлiння повинен дiяти в iнтересах
товариства. Член правлiння має право: - брати участь у
засiданнях правлiння - виступати, вносити пропозицiї й брати
участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його
засiдань; - бути призначеним на посаду голови правлiння або
заступника голови правлiння; - висловлювати особливу думку з
питань порядку денного засiдання; - одержувати повну
iнформацiю про дiяльнiсть товариства, копiї ухвалених рiшень
правлiння i протоколiв його засiдань. Член правлiння не повинен
використовувати можливостi товариства або допускати їхнє
використання iншими особами з метою, не передбаченою
статутом товариства. Пiд "можливостями товариства" у цьому
випадку розумiються: - всi приналежнi товариству майновi i
немайновi права; - можливостi в сферi господарської дiяльностi; iнформацiя про дiяльнiсть i плани товариства; - будь - якi права й
повноваження товариства, що мають для нього цiннiсть.
Винагороди як член правлiння в грошовiй формi за 2011 рiк не
отримував. Винагороди в натуральнiй формi не отримував.

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної особи

Кiтченко Геннадiй Олександрович

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ВЕ 431854 25.12.2001 Красноармiйським МВУМВС Донецької обл.

Рік народження**

1964

Освіта**

вища, Ворошиловградський машинобудiвний iнститут у 1986 роцi,
iнженер-механiк.

Стаж керівної роботи (років)**

11

Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ВАТ "Завод "Електродвигун", начальник цеху по виробництву ел.
двигунiв

Опис

Член правлiння Кiтченко Геннадiй Олександрович Загальний
виробничий стаж - 26 роки. Перелiк попереднiх посад: слюсар
трубопроводник, помiчник машинiста ВО
"Ворошиловградтепловоз", механiк, майстер Державного
арендного пiдприємства "Квант" в/о ТОПАЗ", начальник дiльницi,
слюсар-iнсрументальщик АО "Норд" "Завод "Компресорiв" ,
механiк-енергетик, начальник цеху по виробництву ел. двигунiв
ВАТ "Завод"Електродвигун" Змiн персонального складу протягом
року не було, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. До компетенцiї члена правлiння належить участь
в прийняттi рiшень з наступних питань: - затвердження поточних
планiв i програм дiяльностi товариства, звiтiв про їх виконання; розгляд загальних питань, пов'язаних з господарською
дiяльнiстю товариства; -прийняття рiшень про скликання
загальних зборiв акцiонерiв товариства, розробка пропозицiй по
змiнах та доповненнях до статуту товариства, внутрiшнiх
нормативних актiв товариства; - подання на затвердження
загальним зборам акцiонерiв товариства рiчних звiту й
бухгалтерського балансу товариства; - затвердження
органiзацiйної структури товариства; - прийняття рiшень про
здiйснення товариством угод з основними виробничими i
невиробничими фондами, вартiсть яких на дату ухвалення
рiшення про здiйснення такої угоди становить до 1 (одного)
вiдсотка балансової вартостi активiв товариства на останню
звiтну дату та iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї
законодавством України, статутом товариства, рiшеннями
загальних зборiв акцiонерiв товариства. При здiйсненнi своїх прав
i виконання обов'язкiв член правлiння повинен дiяти в iнтересах
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Річна звітність емітента
товариства. Член правлiння має право: - брати участь у
засiданнях правлiння - виступати, вносити пропозицiї й брати
участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його
засiдань; - бути призначеним на посаду голови правлiння або
заступника голови правлiння; - висловлювати особливу думку з
питань порядку денного засiдання; - одержувати повну
iнформацiю про дiяльнiсть товариства, копiї ухвалених рiшень
правлiння i протоколiв його засiдань. Член правлiння не повинен
використовувати можливостi товариства або допускати їхнє
використання iншими особами з метою, не передбаченою
статутом товариства. Пiд "можливостями товариства" у цьому
випадку розумiються: - всi приналежнi товариству майновi i
немайновi права; - можливостi в сферi господарської дiяльностi; iнформацiя про дiяльнiсть i плани товариства; - будь - якi права й
повноваження товариства, що мають для нього цiннiсть.
Винагороди як член правлiння в грошовiй формi за 2011 рiк не
отримував. Винагороди в натуральнiй формi не отримував.

Посада

Головний бухгалтер, член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної особи

Жила Оксана Василiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ВА 604347 05.02.1997 Красноармiйським МВУМВС Донецької обл.

Рік народження**

1975

Освіта**

вища, Донецький державний технiчний унiвеситет, менеджмент
органiзацiй, менеджер.

Стаж керівної роботи (років)**

7

Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

Головний бухгалтер ВАТ "Завод "Електродвигун"

Опис

Член правлiння -головний бухгалтер Жила Оксана Василiвна.
Загальний виробничий стаж - 15 рокiв. До призначення на
посаду Жила О.В. обiймала такi посади: керiвник гуртка СШ №2,
помiчник вихователя яслi-сад № 42, бухгалтер ТОВ "АТОЛ",
спецiалист ЧП "Аудитор", провiдний економiст бухгалтерiї
Красноармiйського дорожного ремонтно-будiвельного
державного пiдприємства № 8, заступник головного бухгалтера
ВАТ "Завод "Електродвигун", з 04.12.2006р. призначена головним
бухгалтнром ВАТ "Завод "Електродвигун". Змiн персонального
складу протягом року не було, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Головний бухгалтер
забезпечує повний облiк грошових коштiв, товарно матерiальних цiнностей i основних засобiв , а також своєчасне
вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх
рухом. Забезпечення точного облiку результатiв господарсько фiнансової дiяльностi пiдприємства згiдно з встановленими
правилами. Забезпечення рацiональної органiзацiї облiку i
звiтностi на пiдприємствi згiдно прогресивних форм i методiв
бухгалтерського облiку та контролю. Контроль за вiдображенням
на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Має право перевiряти в структурних пiдроздiлах пiдприємства
встановленого порядку прийняття, зберiгання i видатку грошових
коштiв, цiнних паперiв, товарно - матерiальних та iнших
цiнностей; вимагати надання в бухгалтерiю всiх документiв,
необхiдних для здiйснення господарських операцiй. Винагорода,
як головного бухгалтера за 2011 р. складає 100000 грн. , в
натуральнiй формi винагороди не отримувала. Винагороду як
член правлiння за 2011 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не
отримувала.

Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної особи

Мокроусова Тетяна Олександрiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ВВ 403062 15.04.1998 Ленiнським РВ УМВС України в м.Донецьку

Рік народження**

1958

Освіта**

Донецький нацiональний унiверститет, бухгалтерський облiк,
контроль та аналiз господарської дiяльностi

Стаж керівної роботи (років)**

22

Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

Головний бухгалтер - АТ "НОРД".

Опис

Голова ревiзiйної комiсiї Мокроусова Тетяна Олександрiвна.
Посадова особа є представником юридичної особи АТ "НОРД".
Загальний виробничий стаж роботи 35 роки. Стаж керiвной
роботи 22 рокiв. Попереднi посади: 19.04.1976р.-19.07.1976р.Главiнформцентр, ученик оператора ЕВМ; 19.07.1976р.01.11.1982р. - Главiнформцентр, оператор ЕВМ; 26.11.1982р.10.04.1989р. - Донецький експериментальний завод
"Укрмясомолрем", бухгалтер; 11.04.1989р.-14.07.1989р. Пiдприємство "Сiнтез", старший бухгалтер; 14.07.1989р.17.08.1989р.- Пiдприємство "Сiнтез", заступник головного
бухгалтера; 17.08.1989р.-11.03.1993р. Пiдприємство "Сiнтез",
головний бухгалтер; 15.03.1993р.-29.02.1996р. - АТ "НОРД", цех
№ 28, головний бухгалтер; 01.03.1996р.-14.12.2000р. - АТ
"НОРД", бухгалтерiя, заступник головного бухгалтера; з
14.12.2000р. - АТ "НОРД", головний бухгалтер. Юридична особа
АТ "НОРД", представником якої є посадова особа, має во
власностi акцiй емiтента 90.99% вiд статутного капiталу (як

Річна звітність емітента
фiзична особа акцiй во власностi не має). Змiн персонального
складу протягом року не було,непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Ревiзiйна комiсiя є
контролюючим органом Товариства, що перевiряє фiнансовогосподарську дiяльнiсть виконавчого органу Товариства та дiє на
пiдставi Положення про Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя
самостiйно вiрiшує питання внутрiшнього розпорядку своєї
дiяльностi i керується законодавством України, Статутом
товариства, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової
ради, Положенням про ревiзiйну комiсiю, тощо. Голова ревiзiйної
комiсiї органiзовує її роботу, скликає засiдання ревiзiйної комiсiї,
головує на них i органiзовує ведення протоколу засiдання,
доведення до адресатiв висновкiв (актiв) ревiзiйної комiсiї,
пiдписує документи комiсiї, та представляє її в органах
управлiння товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1)
проводити перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 2)
розглядати кошториси витрат та бiзнес-плани Товариства; 3)
складати висновки за результатами здiйсненої перевiрки; 4)
своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв або осiб чи
органiв управлiння Товариства, за iнiцiативою яких проводились
перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi
звiтiв, доповiдних, повiдомлень; 5) вимагати скликання
позачергових загальних зборiв, якщо виникла загроза суттєвим
iнтересам Товариства, виявленi зловживання, вчиненi
посадовими особами Товариства, виявленi порушення у
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 6) здiйснювати
контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i
порушень. КОМПЕТЕНЦIЯ РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ До компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї належить вирiшення питань, пов'язаних iз
проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Виконавчого
органа Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства
належить: 1) контроль за виконанням правлiнням Товариства
затвердженого наглядовою радою фiнансового плану
Товариства; 2) контроль за виконанням правлiнням Товариства
законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних
зборiв та наглядової ради з питань фiнансово-господарської
дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту; 3)
контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з
бюджетом; 4) контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та
повнотою виплати дивiдендiв; 5) контроль за одержанням,
використанням та поверненням кредитiв; 6) контроль за
вiдповiднiстю чинному законодавству та Статуту Товариства
використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв
Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 7)
перевiрка порядку вiдчуження майна Товариства на предмет його
вiдповiдностi чинному законодавству, Статуту та внутрiшнiм
Положенням Товариства; 8) аналiз вiдповiдностi ведення в
Товариствi бухгалтерського облiку вимогам чинного
законодавства; 9) перевiрка фiнансової документацiї Товариства,
ведення якої забезпечується виконавчим органом; 10) перевiрка
дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку
проведення Товариством емiсiї акцiй; 11) аналiз фiнансового
стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв,
виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану
Товариства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння
Товариства; 12) подання звiтiв про результати перевiрок на
загальнi збори та надання рекомендацiй загальним зборам на
пiдставi цих звiтiв; 13) надання наглядовiй радi Товариства
рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв; 14)
iнiцiювання скликання позачергових загальних зборiв у разi
виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, виявлення
зловживань, вчинених посадовими особами Товариства,
виявлення порушень у фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства. Голова ревiзiйної комiсiї винагороди в грошовiй
формi за 2011 рiк не отримувала. Винагороди в натуральнiй
формi не отримувала. У теперешнiй час працює першим
заступником головного бухгалтера АТ "НОРД", який
розташований за адресою 83112 Донецька обл., м. Донецьк,
вул.Жуковського, 2.

Посада

Член спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної особи

Фендрiкова Анжела Анатолiївна

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ВА 515675 25.11.1996 Київським РВДГУУМВС України у м.
Донецьк

Рік народження**

1967

Освіта**

вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, економiст

Стаж керівної роботи (років)**

7

Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

начальнiк вiддiлу економiки i цiнової полiтики АТ "Норд"

Опис

Член спостережної ради Фендрiкова Анжела Анатолiївна
Загальний виробничий стаж - 25 роки. Попереднi посади:
штукатур- трест "Макiївжилбуд"; економiст - ЗАО
"УкрНIIБитМаш"; провiдний экономист - АТ "ДIХТ"; провiдний
економiст, iнженер-економiст, економiст за цiнами, начальник
бюро, заступник начальника вiддiлу, начальник вiддiлу економiки
i цiнової полiтики АТ "Норд". Змiн персонального складу протягом
року не було, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. До компетенцiї члена спостережної ради
належить участь в прийняттi рiшень з таких питань: - визначення
основних напрямкiв дiяльностi товариства; - затвердження бiзнес
- плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови
наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх
повноважень; - обрання з членiв правлiння голови правлiння та
дострокове припинення його повноважень; - затвердження умов
трудового договору (контракту) з головою правлiння; попереднiй розгляд рiчного звiту правлiння товариства i рiчного
бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї

Річна звітність емітента
та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням
загальних зборiв; - слухання та затвердження щоквартальних
звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним
зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру,
термiнам i порядку виплати дивiдендiв та подання проектiв
рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання
товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу
та розподiлу серед робiтникiв товариства; -емiсiя облiгацiй
товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються
товариством та стосуються основних виробничих та
невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення
про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової
вартостi активiв товариства на останню звiтну дату, за винятком
угод з основними виробничими та невиробничими фондами; здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння
товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї
законодавством України. При здiйсненнi своїх прав i виконаннi
обов'язкiв член наглядової ради повинен дiяти в iнтересах
товариства сумлiнно i розумно. Член наглядової ради має право:
- брати участь у засiданнях наглядової ради - виступати, вносити
пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку
денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови
наглядової ради, його заступника; - висловлювати особливу
думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну
iнформацiю про дiяльнiсть наглядової ради, копiї ухвалених
рiшень й протоколiв його засiдань. Член спостережої ради вправi
в будь - який час добровiльно скласти свої повноваження,
сповiстивши про це письмово голову спостережної ради, при
цьому повноваження iнших членiв спостережної ради не
припиняються. Винагороду як член наглядової ради в грошовiй
формi за 2011 рiк не отримувала. Винагороди в натуральнiй
формi не отримувала. У теперешнiй час працює начальнiком
вiддiлу економiки i цiнової полiтики АТ "НОРД", який
розташований за адресою 83112 Донецька обл., м. Донецьк,
вул.Жуковського, 2.

Посада

Голова Спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної особи

Спруцько Костянтин Iллiч

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ВА 519640 19.11.1996 Кiровським РВДГУУМВД України у м.
Донецьк

Рік народження**

1944

Освіта**

вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, автоматика i
телемеханiка, зв'язок на З/Д транспорт, iнженер-механiк, 1974р.

Стаж керівної роботи (років)**

18

Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

директор заводу - Фiлiя АТ "НОРД" "Завод компресорiв".

Опис

Посадова особа Голова Спостережної ради Спруцко Костянтин
Iллiч Загальний виробничий стаж - 52 рокiв. Попереднi посади:
Робiтник совгосп "Марiупiльський"; лiнiйний монтер Володарська контора зв'язку; технiк ОГК, iнженер-конструктор,
iнженер, начальник бюро, заступник головного конструктора,
головний метролог - АТ "НОРД"; керiвник Держприйомки Держстандарт; начальник виробництва, директор заводу - Фiлiя
АТ "НОРД" "Завод компресорiв". Змiн персонального складу
протягом року не було, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Голова спостережної ради органiзовує
роботу ради, Голова спостережної ради скликає засiдання
спостережної ради, головує на них i органiзовує на засiданнях
ведення протоколу, Голова спостережної ради пiдписує вiд iменi
товариства контракт з головою правлiння товариства, Голова
спостережної ради виступає вiд iменi спостережної ради у
вiдносинах з iншими особами, Голова спостережної ради пiдписує
документи вiд iменi спостережної ради. Пiд час голосування при
прийняттi рiшень, у випадку рiвностi голосiв, голова
спостережної ради має право вирiшального голосу. До
компетенцiї Голови спостережної ради належить участь в
прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних
напрямкiв дiяльностi товариства; - затвердження бiзнес - плану
товариства та звiту про його виконання; - обрання голови
наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх
повноважень; - обрання з членiв правлiння голови правлiння та
дострокове припинення його повноважень; - затвердження умов
трудового договору (контракту) з головою правлiння; попереднiй розгляд рiчного звiту правлiння товариства i рiчного
бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї
та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням
загальних зборiв; - слухання та затвердження щоквартальних
звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним
зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру,
термiнам i порядку виплати дивiдендiв та подання проектiв
рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання
товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу
та розподiлу серед робiтникiв товариства; -емiсiя облiгацiй
товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються
товариством та стосуються основних виробничих та
невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення
про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової
вартостi активiв товариства на останню звiтну дату, за винятком
угод з основними виробничими та невиробничими фондами; здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння
товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї
законодавством України. При здiйсненнi своїх прав i виконаннi
обов'язкiв член наглядової ради повинен дiяти в iнтересах
товариства сумлiнно i розумно. Голова наглядової ради має
право: - брати участь у засiданнях наглядової ради - виступати,
вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань
порядку денного його засiдань; - обирати i бути обраним на

Річна звітність емітента
посаду голови наглядової ради, його заступника; - висловлювати
особливу думку з питань порядку денного засiдання; одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть наглядової ради,
копiї ухвалених рiшень й протоколiв його засiдань. Винагороду як
Голова спостережної ради в грошовiй формi за 2011 рiк не
отримував. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. У
теперешнiй час працює директором заводу - Фiлiя АТ "НОРД"
"Завод компресорiв", який розташований за адресою 83112
Донецька обл., м. Донецьк, вул.Жуковського, 2.

Посада

Член спостережної ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної особи

Бабич Михайло Вiкторович

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ВА 348018 09.08.1996 Ленiнським РВУМВС України у м. Донецьку

Рік народження**

1976

Освіта**

Донецький державний университет, обладанання хiмичних
виробництв

Стаж керівної роботи (років)**

10

Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

АТ "НОРД", директор служби контроля якостi.

Опис

Посадова особа Член Спостережної ради Бабич Михайло
Вiкторович Загальний виробничий стаж - 12 рокiв. Попереднi
посади: АТ "НОРД", змiнний мастер; АТ "НОРД", виконуючий
обов'язки заступника начальника дiльницi з техчастини; АТ
"НОРД", заступник начальника дiльницi № 26 по техчастинi; АТ
"НОРД", начальник ВТК; АТ "НОРД", служба контроля якостi,
заступник директора; АТ "НОРД", директор служби контроля
якостi. Змiн персонального складу протягом року не було,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
До компетенцiї члена спостережної ради належить участь в
прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних
напрямкiв дiяльностi товариства; - затвердження бiзнес - плану
товариства та звiту про його виконання; - обрання голови
наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх
повноважень; - обрання з членiв правлiння голови правлiння та
дострокове припинення його повноважень; - затвердження умов
трудового договору (контракту) з головою правлiння; попереднiй розгляд рiчного звiту правлiння товариства i рiчного
бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї
та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням
загальних зборiв; - слухання та затвердження щоквартальних
звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним
зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру,
термiнам i порядку виплати дивiдендiв та подання проектiв
рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання
товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу
та розподiлу серед робiтникiв товариства; -емiсiя облiгацiй
товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються
товариством та стосуються основних виробничих та
невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення
про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової
вартостi активiв товариства на останню звiтну дату, за винятком
угод з основними виробничими та невиробничими фондами; здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння
товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї
законодавством України. При здiйсненнi своїх прав i виконаннi
обов'язкiв член наглядової ради повинен дiяти в iнтересах
товариства сумлiнно i розумно. Член наглядової ради має право:
- брати участь у засiданнях наглядової ради - виступати, вносити
пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку
денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови
наглядової ради, його заступника; - висловлювати особливу
думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну
iнформацiю про дiяльнiсть наглядової ради, копiї ухвалених
рiшень й протоколiв його засiдань. Член спостережої ради вправi
в будь - який час добровiльно скласти свої повноваження,
сповiстивши про це письмово голову спостережної ради, при
цьому повноваження iнших членiв спостережної ради не
припиняються. Винагороду як член наглядової ради в грошовiй
формi за 2011 рiк не отримувал. Винагороди в натуральнiй формi
не отримувал. У теперешнiй час працює директором служби
контроля якостi АТ "НОРД", який розташований за адресою 83112
Донецька обл., м. Донецьк, вул.Жуковського, 2.

Посада

Голова правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної особи

Курський Юрiй Дмитрович

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ВА 662034 26.03.1997 Красноармiйським МВУМВС Донецької обл.

Рік народження**

1951

Освіта**

вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, технологiя
машинобудiвництва, металорiзальнi станки i iнструменти, iнженер
- механiк, 1977р.

Стаж керівної роботи (років)**

32

Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

головний iнженер ВАТ "Завод "Електродвигун"

Річна звітність емітента
Опис

Посадова особа Голова Правлiння Курський Юрiй Дмитрович
Загальний виробничий стаж 43 рiк. Попереднi посади: 19.08.1968
-13.05.1969 - фрезерувальник завода "Електродвигун";
20.05.1969-02.07.1971 - служба в Армiї; 17. 08.1971 -27.11.1975 фрезерувальник завода "Електродвигун"; 28. 11.1975 -28.02.1978
- начальник дiльницi iнструментального цеху; 01. 03.1978 01.04.1984 - ст. майстер iнструментального цеху ; 02. 04.1984 28.02.1986 - В.о. начальника дiльницi технiчного контролю;
01.03.1986 - 31.01.1988 -заступник директора з якостi, начальник
вiддiлу технiчного контролю; 14.12.1999-31.08.2004 - головний
iнженер ВАТ "Завод "Електродвигун"; 01.09.2004-30.06.2008 зам.директора з якостi; 01.07.2008 - 23.11.2008 - нач.вiддiлу
технiчного контролю; з 24.11.2008 - В.о. головного iнженера.
Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.01450%. Змiн
протягом поточного року не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Голова правлiння
органiзовує й направляє роботу правлiння, керує поточною
виробничо - господарською дiяльнiстю товариства. Голова
правлiння: - скликає засiдання правлiння; - головує на засiданнях
правлiння, органiзовує та забезпечує ведення засiдань, пiдписує
протоколи, виписки з них та всi iншi документи, що виходять вiд
iменi правлiння; - органiзовує та забезпечує виконання рiшень
загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради; - керує
розробкою звiту про результати господарської дiяльностi
товариства за рiк, представляє наглядовiй радi та загальним
зборам акцiонерiв товариства рiчний звiт i бухгалтерський
баланс; - розподiляє обов'язки мiж членами правлiння; забезпечує разом з правлiнням пiдготовку та проведення
загальних зборiв акцiонерiв; - без доручення дiє вiд iменi
товариства, представляє його у вiдносинах з iншими особами; укладає угоди, видає доручення вiд iменi товариства; органiзовує та забезпечує ведення бухгалтерського облiку та
звiтностi, статистичної звiтностi товариства, вiдповiдає за їх
достовiрнiсть; - вiдкриває у банках розрахунковi та iншi рахунки; розпоряджається майном товариства, зокрема приймає рiшення
про укладення товариством угод; - здiйснює контроль за
рацiональним та економним використанням матерiальних,
фiнансових та трудових ресурсiв; - забезпечує повну та своєчасну
сплату товариством податкiв та iнших обов'язкових платежiв; затверджує штатний розклад товариства, посадовi iнструкцiї
робiтникiв; - встановлює умови премiювання робiтникiв та
виплати їм надбавок; - забезпечує розробку та виконання
колективного договору з робiтниками товариства; - забезпечує
дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього
середовща; - вирiшує iншi питання, пов'язанi з органiзацiєю
дiяльностi правлiння та з поточною виробничо - господарською
дiяльнiстю товариства, що не вiднесенi до компетенцiї загальних
зборiв акцiонерiв, наглядової ради та правлiння товариства. По
всiх питаннях, що належать до компетенцiї голови правлiння,
голова правлiння видає накази, розпорядження та iншi
розпорядчi документи, обов'язковi для працiвникiв товариства.
Винагорода голови правлiння в грошовiй формi за 2011 рiк
складає 136000 грн. Винагороди в натуральнiй формi не
отримував.

Посада

Член правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юридичної особи

Дорош Володимир Пилипович

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ВС 705869 26.12.2000 Красноармiйським МВУМВС Донецької обл.

Рік народження**

1954

Освіта**

Вища, Школа профспiлкового руху iм. Швернiка, економiка працi.

Стаж керівної роботи (років)**

37

Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

заступник директора по сбуту, маркетингу та транспорту ВАТ
"Електродвигун"

Опис

Член правлiння Дорош Володимир Пилипович Загальний
виробничий стаж - 42 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Слюсар,
технiк конструктор Таганрогського машинобудiвельного заводу,
iнженер по технiчнiй iнформацiї, iнженер - технолог по механiчнiй
обробцi, старший контрольний майстер, старший iнженер
лаборант, iнженер групи капiтального будiвництва, начальник
вiддiлу капiтального будiвництва, голова профкому завод
"Електродвигун", головний iнженер, начальник вiддiлу
маркетингу та сбуту, заступник директора по сбуту, маркетингу
та транспорту ВАТ "Електродвигун". Змiн персонального складу
протягом року не було, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. До компетенцiї члена правлiння
належить участь в прийняттi рiшень з наступних питань: затвердження поточних планiв i програм дiяльностi товариства,
звiтiв про їх виконання; - розгляд загальних питань, пов'язаних з
господарською дiяльнiстю товариства; -прийняття рiшень про
скликання загальних зборiв акцiонерiв товариства, розробка
пропозицiй по змiнах та доповненнях до статуту товариства,
внутрiшнiх нормативних актiв товариства; - подання на
затвердження загальним зборам акцiонерiв товариства рiчних
звiту й бухгалтерського балансу товариства; - затвердження
органiзацiйної структури товариства; - прийняття рiшень про
здiйснення товариством угод з основними виробничими i
невиробничими фондами, вартiсть яких на дату ухвалення
рiшення про здiйснення такої угоди становить до 1 (одного)
вiдсотка балансової вартостi активiв товариства на останню
звiтну дату та iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї
законодавством України, статутом товариства, рiшеннями
загальних зборiв акцiонерiв товариства. При здiйсненнi своїх прав
i виконання обов'язкiв член правлiння повинен дiяти в iнтересах
товариства. Член правлiння має право: - брати участь у
засiданнях правлiння - виступати, вносити пропозицiї й брати
участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його

Річна звітність емітента
засiдань; - бути призначеним на посаду голови правлiння або
заступника голови правлiння; - висловлювати особливу думку з
питань порядку денного засiдання; - одержувати повну
iнформацiю про дiяльнiсть товариства, копiї ухвалених рiшень
правлiння i протоколiв його засiдань. Член правлiння не повинен
використовувати можливостi товариства або допускати їхнє
використання iншими особами з метою, не передбаченою
статутом товариства. Пiд "можливостями товариства" у цьому
випадку розумiються: - всi приналежнi товариству майновi i
немайновi права; - можливостi в сферi господарської дiяльностi; iнформацiя про дiяльнiсть i плани товариства; - будь - якi права й
повноваження товариства, що мають для нього цiннiсть. Як член
правлiння винагороди у 2011 р. у грошовiй або в натуральнiй
формi не отримував.

_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який
видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на
пред'явника

4

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової
особи

1

2

3

5

6

7

8

9

10

Член
ревiзiйної
комiсiї

Зеленюк Юрiй
Петрович

ВВ 167559
05.12.1997
Кiровським РВ
ДМУ УМВС
України в
Донецькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член
ревiзiйної
комiсiї

Мартинов
Олексiй
Сергiйович

ВА 201578
07.06.1996
Пролетарським
РВ ДМУ УМВС
України в
Донецькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння

Вискребець
Василь
Миколайович

ВА 789516
04.07.1997
Красноармiйським
МВУ МВС України
в Донецькiй обл.

04.09.1997

2640

0.00489999555

2640

0

0

0

Член
спостережної
ради

Бабич Михайло
Вiкторович

ВА 348018
08.09.1996
Ленiнським
РВУМВС України у
м. Донецьку

25.04.2008

1

0.00000185606

1

0

0

0

Член
правлiння

Кiтченко
Геннадiй
Олександрович

ВЕ 431854
25.12.2001
Красноармiйським
МВУМВС у
Донецькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова
ревiзiйної
комiсiї

Мокроусова
Тетяна
Олександрiвна

ВВ 403062
15.04.1998
Ленiнським РВ
УМВС України в
м.Донецьку

0

0

0

0

0

0

Член
спостережної
ради

Фендрiкова
Анжела
Анатолiївна

ВА 515675
25.11.1996
Київським
РВДГУУМВС
Україаїни у м.
Донецьк

25.04.2008

1

0.00000185606

1

0

0

0

Голова
спостережної
ради

Спруцько
Костянтин
Iллiч

ВА 519640
19.11.1996
Кировським
РВДГУУМВС
України у м.
Донецьк

25.04.2008

1

0.00000185606

1

0

0

0

Член
правлiння головний
бухгалтер

Жила Оксана
Василiвна

ВА 604347
05.02.1997
Красноармiйським
МВУМВС у
Донецькiй обл.

27.04.2007

200

0.00037121178

200

0

0

0

Голова
правлiння

Курський Юрiй
Дмитрович

04.09.1997

7792

0.0144624111

7792

0

0

0

04.09.1997

4628

0.00858984068

4628

0

0

0

Усього

15263

0.02832902728

15263

0

0

0

ВА 662034
26.03.1997
Красноармiйським
МВУМВС у
Донецькiй обл.

Член
правлiння

Дорош
Володимир
Пилипович

ВС 705869
26.12.2000
Красноармiйським
МВУМВС у
Донецькiй обл.

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

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Найменування
юридичної
особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

ПАТ "Норд"

13533086

Донецька д/н
83112 м.Донецьк
вул.Жуковського,
2

28.12.2008

49022190

90.988072965388

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на
пред'явника

Усього

49022190

90.988072965388

49022190

0

0

0

Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*

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

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на
пред'явника

49022190

0

0

0

Кількість за видами акцій

_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

Дата проведення

22.04.2011

Кворум зборів**

Опис

позачергові

X

91.42
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного були запропонованi Правлiнням
Товариства. Порядок денний загальних зборiв вiд 22.04.2011 р. 1. Про обрання робочих
органiв зборiв. 2. Затвердження регламенту проведення зборiв. 3. Розгляд рiчного звiту
ПАТ _Завод Електродвигун_ за 2010 рiк. 4. Розгляд висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ
_Завод Електродвигун_ за 2010 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
наглядової ради, звiту виконавчого органу, висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ _Завод
Електродвигун_. 6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства та визначення розмiру
дивiдендiв за 2010 рiк. 7. Про визначення основних напрямкiв дiяльностi ПАТ _Завод
Електродвигун_ на 2011 рiк. 8. Про обрання членiв наглядової ради; 9. Про обрання
членiв правлiння; 10. Про обрання членiв ревiзiйної комiсiї; 11. Про внесення змiн до
Статуту ПАТ Завод Електродвигун шляхом викладення в новiй редакцiї статуту. 12. Про
затвердження Положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну
комiсiю та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ГОЛОСУВАЛИ ТА ВИРIШИЛИ: 1.По першому питанню порядку денного вирiшили:обрати
запрпонований склад робочих органiв зборiв. Голосували:за першим питаннями порядку
денного: "ЗА" - одноголосно. "Проти, утримавшихся" - немає. 2.По другому питанню
порядку денного вирiшили:прийняти запропонований регламент зборiв. Голосували:за
другим питаннями порядку денного: "ЗА" - одноголосно. "Проти, утримавшихся" - немає.
3.По третьому питанню порядку денного вирiшили:Рiчний звiт ПАТ
"Завод"Електродвигун" за 2010 рiк-затвердити. Голосували:за третiм питаннями порядку
денного: "ЗА" - одноголосно. "Проти, утримавшихся" - немає. 4.По четвертому питанню
порядку денного вирiшили: звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод"Електродвигун" за 2010 рiкзатвердити. Голосували:за четвертим питаннями порядку денного: "ЗА" - одноголосно.
"Проти, утримавшихся" - немає. 5.По п'ятому питанню порядку денного вирiшили:
бюджет ПАТ "Завод"Електродвигун" на 2011 рiк-затвердити. Голосували:за п'ятим
питаннями порядку денного: "ЗА" - одноголосно. "Проти, утримавшихся" - немає. 6.По
шостому питанню порядку денного вирiшили: Дивиденди за 2010 р. не нараховувати i
не сплачувати. Голосували:за шостим питаннями порядку денного: "ЗА" - одноголосно.
"Проти, утримавшихся" - немає. 7.По сьомому питанню порядку денного вирiшили:
визначити запропонованi напрямки дiяльностi на 2011 рiк Голосували:за сьомим
питаннями порядку денного: "ЗА" - одноголосно. "Проти, утримавшихся" - немає. 8.По
восьмому питанню порядку денного вирiшили: Обрати Наглядову раду в складi 3
чоловiк: Голова - Спруцько Костянтин Iллiч, члени: Бабич Михайло Вiкторович
Фендрiкова Анжела Анатолiївна Голосували:за восьмим питаннями порядку денного:
"ЗА" - одноголосно. "Проти, утримавшихся" - немає. 9. По дев'ятому питанню порядку
денного вирiшили: Обрати Правлiння у складi 5 чоловiк:Голова - Курський Юрiй
Володимирович, члени Правлiння: Дорош Володимир Пилипович Кiтченко Геннадiй
Олександрович Жила Оксана Василiвна Вискребець Василь Миколайович Голосували:за
дев'ятим питаннями порядку денного: "ЗА" - одноголосно. "Проти, утримавшихся" немає. 10. По деcятому питанню порядку денного вирiшили:Обрати Ревiзiйну комiсiю в
складi 3 чоловiк: Голова - Мокроусова Тетяна Олександрiвна, члени: Мартинов Олексiй
Сергiйович Зеленюк Юрiй Петрович Голосували: За десятим питанням порядку денного:
"ЗА" - одноголосно. "Проти, утримавшихся" - немає. 11. По одинадцятому питанню
порядку денного вирiшили:затвердити змiни до Статуту шляхом викладення його в новiй
редакцiї. Голосували: За одинадцятим питанням порядку денного: "ЗА" - одноголосно.
"Проти, утримавшихся" - немає. 12. По дванадцятому питанню порядку денного
вирiшили:затвердити Положення про загальнi збори, наглядову раду, правлiння,
ревiзiйну комiсiю Голосували: За дванадцятим питанням порядку денного: "ЗА" одноголосно. "Проти, утримавшихся" - немає.

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

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ВАТ "Нацiональний Депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

Київська д/н 01001 м. Київ вул. б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

серiя АВ № 189650

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(44)279-10-78

Факс

(44) 377-70-16

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Надає професiйнi послуги депозитарної дiяльнiстi депозитарiю
цiнних паперiв.Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
15.10.2010 р. у звязку з прийняттям та затвердженням рiшення
про переведення випуску iменних акцiй документарної форми
iснування у бездокументарну форму iснування укладений договiр
про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е-2752 вiд
27.12.2010 р.

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

ТОВ "Полярний реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24823338

Місцезнаходження

Донецька д/н 83112 м. Донецьк вул. Жуковського, буд. 2

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

серiя АГ № 399261

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.09.2010

Міжміський код та телефон

(62) 301-49-91

Факс

(62) 341 29-64

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Надає професiйнi послуги зберiгача цiнних паперiв.Згiдно
рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.10.2010 р. у звязку з
прийняттям та затвердженням рiшення про переведення випуску
iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну
форму iснування укладений договiр про вiдкриття рахункiв цiнних
паперiв власникам цiнних паперiв № 4/11 вiд 19.01.2011 р.

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

ТОВ "Аудиторська фiрма "Апогей"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24065168

Місцезнаходження

Донецька д/н 83114 Донецьк вул. Стратонавтiв, буд 168

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

1272

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0623813772

Факс

0623117145

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

Незалежний аудитор надає аудиторськi послуги емiтенту згiдно
договору з емiтентом.

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

ПрАТ "Страхова компанiя АСКО-Донбас Пiвнiчний"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24311288

Місцезнаходження

Донецька д/н 84205 м. Дружкiвка вул. Ленiна, буд.37

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АГ № 569309

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринку фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.01.2011

Міжміський код та телефон

(06267) 4-25-27

Факс

(06267) 4-43-41

Вид діяльності

Юридична особа яка здiйснює професiйну дiяльнiсть з
страхування

Опис

ПрАТ "Страхова компанiя АСКО-Донбас Пiвнiчний" оказує послуги
з обов_язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв

Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1

07.12.2010

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

268/05/1/10

Донецьке
теруправлiння
Державної
комiсiї з цiнних
паперiв та
фондового
ринку

UA 4000106876

Акції Іменні
прості

Бездокументарна
Іменні

0.25

53877600

13469400

100

Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Свiдоцтво № 268/05/1/10 вiд 07.12.2010 р. , видане Донецьким територiальним управлiнням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Кiлькiсть цiнних паперiв 53877600 шт. Номiнал одного цiнного папера 0.25 грн. Процент в
cтатутному капiталi емiтента 100.00%. Статутний капiтал 13469400 грн. Акцiї ПАТ в бiржових лiстiнгах не котуються, на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках
не обертаються. Намiру виходу на бiржовi торги немає. Попереднє свiдоцтво № 6/05/1/08 вiд 21.03.2008 р. скасоване.

Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі
злиття, поділ, приєднання, перетворення,
виділ)

Пiдприємство засновване в 1943 роцi на базi Райпромкомбiнату. В
1968 роцi ввiйшло в склад "Мiнлегхарчомаш" СРСР. Виробляло
електродвигуни для пральних машин. Ввiйшло до складу
"Легхарчомаш" СРСР в 1985 роцi. Виробляло агрегати для
пилососiв, двигуни для кухоних машин. В 1996 роцi пiдприємство
було приватизоване в ВАТ "Завод "Електродвигун". В даний
момент завод входить до групи "Норд". Товариство виробляє
комплектуючi вироби для побутових холодильникiв та газових
плит. Вага замовлень ЗАТ "Норд досягає 98,2 вiдсотки вiд
виробленої продукцiї. З конвеєра "Електродвигуна" щомiсячно
сходить близько 70 тисяч високоякiсних движкiв, необхiдних для
випуску нордовской технiки. В жовтнi 2006 року
Антимонопольний комiтет дозволив "Норду" сконцентрувати
бiльше 50% акцiй ВАТ "Завод "Електродвигун". 29.12.2008 р.
вiдбулося внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв ВАТ "Завод Електродвигун", у зв'язку з чим пакет
власника акцiй - Публiчного акцiонерного товариства "НОРД"
(мiсцезнаходження: 83112, м.Донецьк, пр.Жуковського, 2
становить 49022190 акцiй, що складає 90.988%. Загальнi збори
акцiонерiв, якi вiдбулися 15.10.2010 р. вирiшили змiнити
найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства
"Завод "Електродвигун" в Публiчне акцiонерного товариства
"Завод "Електродвигун".

Про організаційну структуру емітента,
дочірні підприємства, філії,
представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням
найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі у відповідності з
попереднім звітним періодом

Корпоративне управлiння ПАТ "Завод "Електродвигун"
здiйснюється у вiдповiдностi з Законом України "Про акцiонернi
товариства", Статутом пiдприємства та iншими внутрiшнiми
документами. Органами корпоративного управлiння товариства
є: Загальнi збори акцiонерiв, Спостережна Рада Товариства та
Правлiння Товариства. Загальнi збори акцiонерiв є вищий орган
управлiння. В роботi Загальних зборiв акцiонерiв мають право
брати участь всi його акцiонери. До компетенцiї Загальних зборiв
акцiонерiв вiдноситься такi основнi питання як: визначення
напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його Статуту й
внесення змiн та доповнень до нього; змiна статутного капiталу
Товариства, ухвалення рiшення про випуск цiнних паперiв,
визначення засобiв випуску, термiн їх розмiщення та умови
викупу; обрання та звiльнення з посади членiв правлiння
Товариства, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї, утворення i
вiдкликання виконавчого та iнших органiв товариства;
затвердження рiчних результатiв дiяльностi i рiчної фiнансової
звiтностi Товариства, затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної
комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку i порядку виплати
дивiдендiв (визначення порядку покриття збиткiв) та iнше.
Загальнi збори визнаються правомочними, якщо в них беруть
участь акцiонери, що володiють бiльше 60% голосiв. Голосування
на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акцiя один голос. Всi рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi присутнi особисто або належним чином
представленi пiд час проведення Загальних зборiв, крiм рiшень,
що приймаються бiльшiстю у 3/4 голосiв з таких питань:
внесення змiн до. Статуту Товариства та змiна статутного
капiталу Товариства; прийняття рiшення про лiквiдацiю
Товариства. Загальнi збори акцiонерiв можуть бути черговими
або позачерговими. Загальнi збори акцiонерiв скликаються
Правлiнням один раз на рiк не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля
закiнчення фiнансового року. Позачерговi збори акцiонерiв
скликаються у випадку неплатоспроможностi Товариства, за
вимогою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Спостережної ради або
Правлiння Товариства, у випадку, якщо цього потребують
iнтереси Товариства. Органом, який представляє iнтереси
акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв та в
межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює
дiяльнiсть виконавчого органу, є Спостережна рада. У своїй
дiяльностi Спостережна рада пiдзвiтна виключно Загальним
зборам. Спостережна рада є органом Товариства, що
представляє iнтереси акцiонерiв у перервi мiж проведенням
Загальних зборiв, контролює й регулює дiяльнiсть Правлiння в
межах компетенцiї, визначеної цим Статутом. Спостережна рада
Товариства складається не менш нiж з 3-х членiв, якi кожен рiк
обираються з числа акцiонерiв. Кожен член Спостережної ради

Річна звітність емітента
може бути обраним необмежену кiлькiсть разiв. Склад
Спостережної ради i змiни в її складi затверджуються вищим
органом Товариства. Члени Спостережної ради не можуть бути
одночасно членами Правлiння та Ревiзiйної комiсiї. Спостережна
рада скликається Головою не рiдше одного разу в квартал i
вправi приймати рiшення, якщо в його засiданнях беруть участь
2/3 членiв Спостережної ради. Виконавчим органом Товариства,
що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння.
До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання дiяльностi
Товариства, крiм тих, якi вiднесенi до виключної компетенцiї
Загальних зборiв i Спостережної ради. Правлiння Товариства
складається не менш нiж з 5 членiв. У склад Правлiння входять
Голова i члени Правлiння. Правлiння пiдзвiтне у своїй дiяльностi
вищому органу й Спостережнiй радi й органiзує виконання їх
рiшень. Засiдання Правлiння проводяться за мiрою необхiдностi,
але не рiдше одного разу на мiсяць i вважаються правомочними,
якщо на них присутнi 2/3 його членiв. Органiзацiйно пiдприємство
є комплексом дослiдницьких та виробничiх цехiв i дiльниць з
повним циклом переробки сировини i матерiалiв, з єдиним
розрахунковим рахунком, без фiлiй та дочiрних пiдприємств. ПАТ
"Завод "Електродвигун" складається з таких структурних
пiдроздiлiв: Основне виробництво: 1. цех по виробництву
електродвигунiв, який в свою чергу розподiлен на 3 дiльницi: електро - складльна дiльниця; - заготовчо - оброблювальна
дiльниця; - дiльниця гумово - технiчних виробiв; 2. Дiльниця по
виготовленню джгутiв. Допомiжне виробництво: 1. Цех ремонтно
- iнструментальний: - дiльниця технiчного контролю; адмiнiстративно - господарська дiльниця; - дiльниця транспортно
- складських операцiй; - паросилова дiльниця. Вiддiли: 1.
Канцелярiя. 2. Юрист. 3. Старший iнженер по технiцi безбеки. 4.
Вiддiл економики, працi та персоналу. 5. Бухгалтерiя. 6. Вiддiл
технiчного контролю. 7. Вiддiл матерiально - технiчного
постачання та збуту. 8. Енерго - механiчний вiддiл. 9. Технiчне
бюро. 10. Центральна заводська лабораторiя. Змiн в
органiзацiйнiй структурi пiдприємства у порiвняннi з попереднiм
звiтним перiодом немає. Пiдприємство не має дочернiх
пiдприємств та фiлiй.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з
боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих
пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї Емiтента на протязi 2011 року з
боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод
нарахування амортизації, метод оцінки
вартості запасів, метод обліку та оцінки
вартості фінансових інвестицій тощо)

ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА ПIДПРИЄМСТВА ЗА 2011 РIК.
Бухгалтерський облiк на Пiдприємствi ведеться на основi
журнально-ордернiй системi облiку. Облiк на Пiдприємствi
повнiстю автоматизований. На Пiдприємствi ведуться журналиордера, вiдомостi, Головна книга. З метою забезпечення єдиних
принципiв, методiв i процедур, використаних для упорядкування
й представлення фiнансової звiтностi, Пiдприємством затверджен
Наказ про облiкову полiтику, яким була забезпечена незмiннiсть
правил, якими Пiдприємство керувалося при вимiрi, оцiнцi й
реєстрацiї господарських операцiй на основi Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку. Згiдно з Наказом про
облiкову полiтику до складу основних засобiв (рахунок 10)
зараховуютьсяся об'єкти з очiкуваним термiном корисної
експлуатацiї бiльш одного року i початкової вартостi не менше
1000 грн. Початкова оцiнка об'єктiв здiйснюєтьсяся по iсторичнiй
собiвартостi (вартостi придбання або створення). Лiквiдацiйна
вартiсть об'єктiв, введених у дiю, визначаєтьсяся i фiксуєтьсяся в
актi вводу об'єкта в експлуатацiю. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв
встановлюється в розмiрi перевищення очiкуваного прибутку
(виручки) вiд лiквiдацiї об'єкта над очiкуваними витратами,
пов'язаними з їхньою лiквiдацiєю, i фiксується в актi вводу об'єкта
в експлуатацiю. При перевищеннi очiкуваних витрат на лiквiдацiю
об'єкта над очiкуваним прибутком (виручкою) вiд його реалiзацiї
лiквiдацiйну вартiсть приймається рiвною нулю. Очiкуваний
термiн корисного використання об'єктiв, що вводилися в
експлуатацiю, встановлювався i фiксувався в актi вводу об'єкта в
експлуатацiю. Пiдприємством було встановлено, шо коли
очiкуваний термiн корисного використання об'єктiв вартiстю
менше 1000 грн. у розмiрi 11 мiсяцiв (менше року), то вони
враховувалися у складi запасiв. Згiдно вимог П(С)БО 7 "Основнi
засоби" на Пiдприємствi та Наказу про облiкову полiтику
Пiдприємства амортизацiя нараховується: 1. Податковим методом
для об'єктiв основних засобiв слiдуючих груп: а) будинкiв та
споруд ; б) машин та обладнання; в) транспортних засобiв; г)
iнструментiв, приладiв; д) iнших основних засобiв; е) iнших
необоротних матерiальних активiв. При вiдображеннi в
бухгалтерському облiку надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї й
iншого вибуття нематерiальних активiв Пiдприємство
використовувало норми, визначенi у П(С)БО 8 "Нематерiальнi
активи". Початкова оцiнка об'єктiв на Пiдприємствi здiйснюється
по iсторичнiй собiвартостi (вартостi придбання або створення). У
випадку перевищення вартостi створення об'єкта над його
справедливою вартiстю початкову оцiнку об'єктiв здiйснюється по
справедливiй вартостi. На Пiдприємствi для об'єктiв, що
вводяться в експлуатацiю, очiкуваний термiн корисного
використання встановлюється i фiксується в актi вводу об'єкта в
експлуатацiю. На Пiдприємствi лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв
нематерiальних активiв установлена рiвною нулю. Нарахування
амортизацiї по нематерiальних активах здiйснюється
прямолiнiйним методом протягом термiна їхнього корисного
використання. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця,
наступного за мiсяцем введення об'єкта в експлуатацiю, i
припиняється починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем
виведення нематерiального активу з експлуатацїї. Права на
здiйснення дiяльностi (патенти, дозволи i т.д.), дiя яких буде
продовжуватися менше одного року, враховуються в складi
витрат майбутнiх перiодiв. На Пiдприємствi бухгалтерський облiк
товарно-матерiальних цiнностей ведеться вiдповiдно до П(С)БО 9
"Запаси", яким визначенi методологiчнi принципи формування в
бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси i розкриття її у
фiнансовiй звiтностi. Урахування товарно-матерiальних цiнностей
ведеться матерiально-вiдповiдальними особами в мiсцях
збереження ТМЦ (у кiлькiсному виразi), а також у бухгалтерiї (у
вартiсному виразi). Товарно-матерiальнi цiнностi, що надiйшли,
прибуткуються матерiально-вiдповiдальними особами на пiдставi
супровiдних i розрахунково-платiжних документiв
постачальникiв. На Пiдприємствi прийнята постiйна система
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урахування запасiв. Придбанi або виготовленi запаси
зараховуються на баланс Пiдприємства по їхнiй фактичнiй
собiвартостi, що визначається виходячи з витрат на їхнє
придбання або виготовлення. При вiдпустцi запасiв у
виробництво, продаж або iнше вибуття оцiнка їх здiйснюється по
методу середньозваженої собiвартостi. У балансi запаси
вiдображаються по найменшої з двох оцiнок - початкової вартостi
або чистої вартостi реалiзацiї. Вартiсть переданих в експлуатацiю
МШП списувалася на витрати з подальшою органiзацiєю
оперативного кiлькiсного урахування таких предметiв по мiсцях
експлуатацiї протягом термiна їхнього фактичного використання.
П(С)БО 16 вiдповiдно до якого витрати визнавалися одночасно iз
зменшенням активiв чи збiльшенням зобов'язань. Вiдповiдно до
П(С)БО 16 перелiк i склад статей калькулювання виробничої
собiвартостi продукцiї встановленi Пiдприємством самостiйно (у
Наказi про облiкову полiтику) Вiдповiдно до П(С)БО 16 i Наказу
Пiдприємства бухгалтерський облiк витрат органiзовано таким
чином. Для калькулювання й урахування собiвартостi
застосовується метод покриття прямих i накладних виробничих
витрат, для чого витрати класифiкованi на прямi й накладнi
виробничi. До об'єкту калькуляцiї вiдносяться прямi й накладнi
виробничi витрати. Об'єктом витрат рахується одиниця
реалiзованої продукцiї. До прямих витрат вiдносяться такi види
витрат по кожнiй одиницi продукцiї: а) собiвартiсть матерiалiв,
пов'язаних iз виробництвом даної одиницi; б) транспортнозаготiвельнi витрати, пов'язанi з матерiалами, зазначеними в
параграфi "а"; в) заробiтна платня нарахована по тарифних
ставках за виробництво даної одиницi; г) нарахування на
заробiтну платню, зазначену в параграфi "в"; д) амортизацiя
устаткування. До складу накладних виробничих витрат
включаються усi витрати операцiйної дiяльностi за винятком
прямих, адмiнiстративних, збутових. Накладнi виробничi витрати
пiдроздiляються на перемiннi i постiйнi. Перелiк i склад
перемiнних i постiйних накладних виробничих витрат
встановлюється Пiдприємством самостiйно (у Наказi про облiкову
полiтику). Умовою вiднесення накладних виробничих витрат до
виду операцiйної дiяльностi є повне покриття даним видом
операцiйної дiяльностi вiдповiдних витрат. Накладнi виробничi
перемiннi i постiйнi витрати розподiляються з використанням
бази розподiлу для вiдповiдного виду операцiйної дiяльностi. У
якостi бази використовується обсяг зробленої продукцiї.
Адмiнiстративними рахуються усi витрати операцiйної дiяльностi
Пiдприємства крiм витрат на збут i iншi операцiйнi витрати. До
складу адмiнiстративних витрат включаються: а) витрати на
службовi вiдрядження й утримання персоналу Пiдприємства; б)
витрати на утримання основних засобiв, малоцiнних необоротних
матерiальних активiв i нематерiальних активiв (операцiйна
оренда, страхування, амортизацiя, ремонт, опалення, освiтлення,
водопостачання, водовiдвiд, охорона); в) винагорода за фаховi
послуги (аудиторськi, консультацiйнi, по оцiнцi майна, майнових
прав i бiзнесу, юридичнi); г) витрати на зв'язок (поштовi,
телеграфнi, телефоннi, мобiльний зв'язок, кур'єрськi, телекс); д)
витрати на судове врегулювання споров; е) плата за
розрахунково-касове обслуговування й iншi послуги банкiв; ж)
податки, збори й iншi передбаченi законодавством обов'язковi
платежi (крiм оборотних i тих, що капiталiзуються); з) iншi
витрати, спрямованi на керування Пiдприємством як юридичною
особою. До складу витрат на збут включаються: а) оплата працi i
комiсiйнi винагороди продавцям, торговим агентам i робiтникам
збутових пiдроздiлiв; б) витрати на рекламу i дослiдження ринку;
в) витрати на вiдрядження робiтникiв, зайнятих збутом; г)
витрати на утримання основних засобiв, iнших необоротних
матерiальних активiв, пов'язаних iз збутом продукцiї, товарiв,
робiт, послуг ; д) витрати на страхування товарiв iз моменту
вiдвантаження до моменту переходу всiх ризикiв i вигод
вiдповiдно до умов (базису) постачання; е) витрати на
транспортування, перевалювання й експедицiю товарiв до
моменту переходу всiх ризикiв i вигод вiдповiдно до умов
(базису) постачання; ж) iншi витрати, пов'язанi з просуванням i
реалiзацiєю товарiв i робiт до споживача. Закриття витрат на
фiнансовий результат провадиться щомiсячно на результат
операцiйної дiяльностi. На Пiдприємствi бухгалтерський облiк
дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до П(С)БО 10
"Дебiторська заборгованiсть", яким визначенi методологiчнi
принципи формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про
дебiторську заборгованiсть i розкриття її у фiнансовiй звiтностi.
На Пiдприємствi дебiторська заборгованiсть за реалiзованi
продукцiю i товари, за виконанi роботи, за виконанi послуги, за
реалiзованi запаси вiдображалася одночасно з визнанням
прибутку в розмiрi, зазначеному в первинних документах.
Дебiторська заборгованiсть по авансах i передплатам виданим
вiдображалася одночасно зi сплатою коштiв (реалiзацiєю
немонетарних активiв) у розмiрi таких оплат (прибутку вiд
реалiзацiї немонетарних активiв). Зменшення дебiторської
заборгованостi вiдображалося одночасно зi збiльшенням активiв
у розмiрi такого збiльшення, або зi зменшенням зобов'язань у
розмiрi такого зменшення. Наказом "Про облiкову полiтику на
пiдприємствi" не визначен метод створення величини резерву
сумнiвних боргiв. Бухгалтерський облiк зобов'язань на
Пiдприємствi ведеться вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання",
яким визначенi методологiчнi основи формування iнформацiї про
зобов'язання i розкриття її у фiнансовiй звiтностi. Зобов'язання це заборгованiсть пiдприємства, що виникла внаслiдок минулих
подiй i погашення якої, як очiкується, приведе до зменшення
ресурсiв пiдприємства. З метою бухгалтерського облiку
зобов'язання на Пiдприємствi роздiленi на: довгостроковi;
поточнi; забезпечення; непередбаченi зобов'язання; доходи
майбутнiх перiодiв. Визначення прибутку (збитку) Пiдприємством
проводиться на пiдставi Положення (стандарту) бухгалтерського
облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати". Пiдприємством прибуток
визнається на дату вiдвантаження продукцiї, а оцiнюється
вiдповiдно до П(С)БО 15. У складi доходу вiд реалiзацiї продукцiї
(рядок 010 форми № 2) вiдображається загальний доход вiд
реалiзацiї готової продукцiї. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства за
2011 рiк складена вiдповiдно до принципiв бухгалтерського
облiку, регламентованих Законом України вiд 16.07.99 р. № 996ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i
вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку,
затверджених наказами Мiнiстерства фiнансiв України. З метою
забезпеченнi єдиних принципiв, методiв i процедур,
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використаних для упорядкування й представлення фiнансової
звiтностi, Пiдприємством протягом 2010 року була забезпечена
незмiннiсть правил, якими воно керувалося при вимiрi, оцiнцi i
реєстрацiї господарських операцiй на основi Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку. У 2011 р. ведення
бухгалтерського облiку здiйснювалося вiдповiдно до плану
рахункiв бухгалтерського облiку активiв капiталу, зобов'язань i
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженим
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 № 291 iз
змiнами. При упорядкуваннi фiнансової звiтностi Пiдприємство
притримувалося основних принципiв, сформованих у П(С)БО 1. У
балансi вiдображаються тiльки тi активи i зобов'язання, що
вiдповiдають таким критерiям: iснує можливiсть надходження або
вибуття майбутнiх економiчних вигод, їхня оцiнка може бути
вiрогiдно визначена та ресурси контролюються Пiдприємством.
Активи в балансi Пiдприємства вiдображаються за умови того, що
оцiнка їх може бути вiрогiдно визначена й у зв'язку з їхнiм
використанням у майбутньому будуть отриманi економiчнi вигоди.
Зобов'язання в балансi Пiдприємства вiдображаються за умови
того, що оцiнка їх може бути вiрогiдно визначена, i в зв'язку з
їхнiм погашенням у майбутньому зменшаться економiчнi вигоди.
На Пiдприємствi була проведена рiчна iнвентаризацiя. Головною
цiллю iнвентаризацiї було визначення фактичної наявностi i стан
майна Пiдприємства, звiряння фактичної наявностi майна з
даними бухгалтерського облiку, врегулювання iнвентаризацiйних
рiзниць i вiдображення результатiв iнвентаризацiї в рiчному
балансi. Iнвентаризацiя проводилася станом на 01.11.2011 р.
Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
(ПОЗИТИВНИЙ) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОДВИГУН" станом
на 31.12.2011 р. 1. Адресат. Аудиторський звiт призначається для
власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПАТ "Завод
"Електродвигун", фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути
використаний для подання до нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондовому ринку при розкриттi рiчної iнформацiї
емiтентом. 2. Вступний параграф. 2.1.1. Основнi вiдомостi про
пiдприємство: Повне найменування емiтента (з установчих
документiв) Публiчне акцiонерне товариство "Завод
"Електродвигун" Органiзацiйно-правова форма Публiчне
акцiонерне товариство Код ЄДРПОУ 14309014 Мiсцезнаходження
емiтента 85300, м. Красноармiйськ, вул. Днiпропетровська, 130
Данi державної реєстрацiї № 1 271 105 0008 000068 вiд
25.09.1995 р. Мiсце проведення державної реєстрацiї Виконавчий
комiтет Красноармiйської мiської ради 2.2. Опис аудиторської
перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики.
Аудиторський висновок зроблений згiдно iз вимогами та
положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших
законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА) мiжнародної
федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних
стандартiв аудиту рiшенням аудиторської палати України №
122/2 вiд 31.03.2011 р., в тому числi МСА 700 "Формування думки
та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705
"Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706
"Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi
незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора
щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть". Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень. Аудит включає
перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та
розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка
включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського
облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським
персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових
звiтiв. Пiд час виконання робiт за договором, Аудитором був
використаний принцип вибiркової перевiрки iнформацiї. Пiд час
перевiрки приймалися до уваги тiльки iстотнi викривлення.
Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання
розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi
суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом
тестування доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї, розкритих
у фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих
принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї
бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу
перiоду перевiрки. Нами проводилась вибiркова перевiрка
Головної книги, журналiв-ордерiв та реєстрiв аналiтичного облiку.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи
оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi у
наслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються
складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур,
якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок,
зроблених управлiнським персоналом, та загального подання
фiнансової звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки
фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити
думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх
суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою
фiнансової звiтностi. Аудиторський висновок складено вiдповiдно
до статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про
акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг,
рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 N 122/2 "Про
порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв", та з урахуванням вимог
Рiшення ДКЦПФ № 1360 вiд 29.09.2011 р. "Про затвердження
вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої
позики)". Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно
формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку. Облiкова полiтика Товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних
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бухгалтерського облiку Товариства станом на кiнець останнього
дня звiтного року. 2.3. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Пiд час аудиту було перевiрено повний комплект фiнансової
звiтностi: Баланс пiдприємства, Форму №1 станом на 31.12.2011
року. Звiт про фiнансовi результати, Форму № 2 за 2011 рiк. Звiт
про рух грошових коштiв, Форму № 3 за 2011 рiк. Звiт про
власний капiтал, Форму № 4 за 2011 рiк. Примiтки до фiнансової
звiтностi, Форму № 5 за 2011 рiк. Додаток по примiток до рiчної
фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами " за 2011 р.
Головну книгу за 2011 рiк. Журнали -ордера за 2011 рiк.
Вiдомостi аналiтичного облiку за 2011 рiк. Первиннi документи за
2011 рiк (вибiрково). До аудиторської перевiрки також
надавались: Статут Товариства, довiдка статистики про
включення до ЄДРПОУ, Свiдоцтво про державну реєстрацiю,
накази про призначення та звiльнення посадових осiб, наказ
"Про облiкову полiтику" та iншi документи. 2.4. Вiдповiдальнiсть
управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Управлiнський
персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне
подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi,
затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України та за такий
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає
необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що
не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або
помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi); стан корпоративного управлiння у тому
числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України
"Про акцiонернi товариства"; наявнiсть суттєвих невiдповiдностей
мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та
подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдне
використання управлiнським персоналом припущення про
безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку,
впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно
пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi
не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв
бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових
оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової
звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та
припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань,
вiдображених у фiнансовiй звiтностi, на розкриття умовних
активiв та зобов'язань на звiтну дату, а також на суми доходiв та
витрат, що вiдображаються в фiнансових звiтах протягом
звiтного перiоду. 2.5. Вiдповiдальнiсть аудитора. Вiдповiдальнiстю
аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на
основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для
отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження
аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень
фiнансової звiтностi у наслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової
полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених
управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової
звiтностi. Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог
МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання
достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi
виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на
доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується
нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам
для об'рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм
характером докази є сукупними i отримувались нами в основному
за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi
аудиту. В процесi виконання аудиторських процедур щодо
виявлення судових справ та претензiй, якi стосуються суб'єкта
господарювання, ми не отримали достатнiх свiдоцтв про подiї, що
можуть свiдчити про наявнiсть судових справ та претензiй i якi
можуть призвести до виникнення суттєвого викривлення
показникiв фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2011
р. Нами були виконанi процедури зовнiшнього пiдтвердження
для використання бiльш доречних та достовiрних аудиторських
доказiв згiдно вимогам МСА 505 "Зовнiшнi пiдтвердження". Нами
були отриманi зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської та
кредиторської заборгованостi пiдписанi контрагентами,
пiдтвердження залишкiв на рахунках, пiдписанi керiвництвом
банкiвських установ. Ми ознайомились з останньою фiнансовою
звiтнiстю для отримання iнформацiї про залишки на початок
перiоду, згiдно вимог МСА 510 "Першi завдання з аудиту залишки на початок перiоду". Нами були виконанi процедури, якi
включають розгляд i порiвняння фiнансової iнформацiї суб'єкта
господарювання з порiвняльною iнформацiєю за попереднi роки,
аналогiчною iнформацiєю для галузi та очiкувальний результат
пiдприємства з прогнозами згiдно вимог МСА 520 "Аналiтичнi
процедури". Нами було розроблено аудиторську вибiрку, згiдно
вимог МСА 530 "Аудиторська вибiрка" враховуючи мету
аудиторської процедури та характеристики генеральної
сукупностi, визначено розмiр вибiрки та вiдiбранi статтi для
вибiрки. Згiдно з вимогами МСА 540 "Аудит облiкових оцiнок, у
тому числi облiкових оцiнок за справедливою вартiстю, та
пов'язанi з ними розкриття iнформацiї" нами були отриманi
достатнi та прийнятнi аудиторськi докази в контекстi застосовної
концептуальної основи фiнансової звiтностi. На основi
аудиторських доказiв ми оцiнили, що облiковi оцiнки у фiнансовiй
звiтностi є об'рунтованими у контекстi концептуальної основи
фiнансової звiтностi. Згiдно з вимогами МСА 550 "Пов'язанi
сторони" нами були виконанi процедури та пов'язанi дiї для
отримання iнформацiї, необхiдної для iдентифiкацiї ризикiв
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суттєвого викривлення у зв'язку з вiдносинами i операцiями з
пов'язаними сторонами. На пiдставi виконаних аудиторських
процедур щодо iдентифiкацiї пов'язаних сторiн, включаючи змiни
порiвняно з попереднiм перiодом, характеру вiдносин з
пов'язаними сторонами та здiйсненню операцiй з пов'язаними
сторонами протягом року ми отримали достатню iнформацiю для
висловлення нашої думки. Згiдно вимог МСА 560 "Подальшi подiї"
нами були виконанi процедури, призначенi для отримання
достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв того, що всi подiї, якi
вiдбуваються у перiод мiж датою фiнансової звiтностi та датою
аудиторського звiту i вимагають коригування або розкриття у
фiнансовiй звiтностi, були iдентифiкованi. На пiдставi отриманої
iнформацiї ми можемо висловити свою думку щодо подiй пiсля
дати фiнансової звiтностi та до дати аудиторського звiту i
вимагають коригування або розкриття у фiнансовiй звiтностi.
Нами було розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть
поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання
безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки
управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта
господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно
вимог МСА 570 "Безперервнiсть" та визначено, що не iснує
суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо
або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть
суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть.
2.6. Думка аудитора Ми провели аудит повного комплекту
фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Завод
"Електродвигун", яка включає звiт про фiнансовий стан
товариства станом на 31.12.2011 року та звiт про фiнансовi
результати, звiт про рух грошових коштiв та звiт про власний
капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад
суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з
вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi
Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати
України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi МСА 700
"Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi",
МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА
706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у
звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора
щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть". Концептуальною основою
фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання
iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з Нацiональними
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, дiючими в
Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї
у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi,
суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту
фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i
належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть
вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного
акцiонерного товариства "Завод "Електродвигун" станом на
31.12.2011 року та її фiнансовi результати i рух грошових коштiв
за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Нацiональних стандартiв (положенням) бухгалтерського облiку в
Українi, Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову
звiтнiсть в Українi" iз змiнами i доповненнями вiд 16.07.1999р.
№996-XIV та вiдповiдних Наказiв Мiнiстерства Фiнансiв України).
Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок.
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування
загрози безперервностi дiяльностi Товариства. Аудиторська фiрма
вважає за доцiльне надати: позитивний висновок. 2.7. Iнша
допомiжна iнформацiя. 2.7.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих
активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв
акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається
шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку,
суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється
згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих
активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою
реалiзацiї положень статтi 155 Цивiльного кодексу України
"Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 "Якщо
пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть
чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд
статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про
зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi
змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих
активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного
капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".
Вартiсть чистих активiв акцiонерного Товариства станом на
31.12.2011 р. складає 12526,0 тис. грн. Статутний капiтал складає
13469,0 тис. грн. Неоплаченого капiталу немає. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом
становить 943,0 тис. грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного
товариства меньша вiд статутного капiталу. На нашу думку:
акцiонерне товариство станом на 31.12.2011 року не виконало
вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. 2.7.2 Наявнiсть
суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та подасться до Комiсiї разом з
фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор
здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi
суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з
фiнансовою звiтнiстю у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять
перевiрену аудитором фiнансову звiтность". В результатi
проведення аудиторських процедур нами не було встановлено
фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись
користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На нашу думку:
iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та
можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та
призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються
частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється Товариством та
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надається користувачам звiтностi. Аудитор не отримав достатнi та
прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була
суттєво викривлення у зв'язку з iнформацiю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. 2.7.3.
Виконання значних правочинiв Значний правочин - правочин
(крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй),
учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна
(робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше
вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi; Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть
законодавству у частинi вимог до закону. Товариство у 2011 роцi
вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства"
немало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi). Вартiсть активiв Товариства станом на
31.12.2010 р. складає 43301,0 тис. грн. Сума мiнiмального
правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає
4330,1 тис. грн. На нашу думку: Товариство в 2011 р. немало
виконання значних правочинiв. 2.7.4 Вiдповiднiсть стану
корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього
аудиту вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". Стан
корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього
аудиту повинен вiдповiдати Закону України "Про акцiонернi
товариства". Згiдно до Закону України "Про акцiонернi
товариства" Наглядова рада акцiонерного товариства може
прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади
внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту).
Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у
встановленому порядку має право обрати корпоративного
секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за
взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та/або
iнвесторами. Однак, Наглядова рада акцiонерного товариства не
обирала корпоративного секретаря та не прийняла рiшення щодо
запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора.
Функцiї внутрiшнього аудитора в Товариствi виконує ревiзiйна
комiсiя. я Формування складу органiв корпоративного управлiння
Товариства здiйснюється вiдповiдно до Статуту товариства у
новiй редакцiї, затвердженої загальними зборами акцiонерiв
22.04.2011 р. (протокол № 18). Протягом звiтного року в
акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи
корпоративного управлiння, а саме загальнi збори акцiонерiв,
наглядова рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад
сформованих органiв корпоративного управлiння та їх
функцiонування регламентується Статутом товариства у новiй
редакцiї, затвердженої загальними зборами акцiонерiв 22.04.2011
р. (протокол № 18), та Положеннями "Про наглядову раду", "Про
ревiзiйну комiсiю", "Про виконавчий орган (Правлiння)",
затверджених загальними зборами акцiонерiв 22.04.2011 р.
(протокол № 18). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились
в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi
товариства" - до 30 квiтня, наступного за звiтним роком. Аудитор,
розглянувши стан внутрiшнього контролю, вважає за необхiдне
зазначити що система внутрiшнього контролю спрямована на
упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок,
забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi
облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та
бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує
збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та
включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший
контроль. Керiвництво Товариства в повнiй мiрi розумiє
перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i
важливiсть. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором
зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього
контролю у Товариствi. Систему внутрiшнього контролю можна
вважати достатньою. За результатами виконаних процедур
перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства" на нашу думку: 1. Прийнята та
функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi
вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства",
вимогам Статуту. 2. Наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про
стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває
фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та
результати їх функцiонування. 3. Система внутрiшнього контролю
на Пiдприємствi створена та дiє. 2.7.5 Iдентифiкацiї та оцiнки
аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки
ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння
суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 355 "Iдентифiкацiя та
оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта
господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури
необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься
пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть
аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової
звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського
персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на
думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може
допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в
наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi
аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням
деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав
розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта
господарювання, структуру його власностi та корпоративного
управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику,
цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди
фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi Товариство
наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю
управлiння ризиками в Товариствi визначає Наглядова рада, а
загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Директор
Товариства. На нашу думку: Аудитор не отримав доказiв
стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства
внаслiдок шахрайства. 2.8.Основнi вiдомостi про аудиторську
фiрму Повне найменування Аудитора (з установчих документiв)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"АПОГЕЙ". Код ЄДРПОУ 24065168 Юридична адреса 83118, м.
Донецьк, вул.. Стратонавтiв, буд 168. Мiсцезнаходження
аудитора 83114, м. Донецьк, пр-т Тiтова, буд 4. Номер i дата
Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та
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аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги,
виданого Аудиторською палатою України № 1272 вiд 26.01.2001
р. Продовжено Рiшенням АПУ вiд 04.11.2010р. № 221/3 до
04.11.2015 р. Номер i дата Сертифiкату аудитора, виданого
Аудиторською палатою України Серiя А № 000553 виданий
30.11.1995р. Рiшенням АПУ вiд 24.09.2009р. № 205/2,
продовжено до 30.11.2014 р. Телефон (факс) Аудитора 38(062)
381-37-72, 38(062) 311-71-45 2.9. Основнi вiдомостi про умови
договору про проведення аудиту: Згiдно договору № 22 вiд
11.10.2011 р., укладеному мiж Незалежним Аудитором ТОВ
"Аудиторська фiрма "АПОГЕЙ" i ПАТ "Завод "Електродвигун"
проводилася аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi
Пiдприємства станом на 31.12.2011 р. за результатами операцiй
за перiод iз 01.01.2011 р. по 31.12.201 р. Аудиторська перевiрка
проводилася з 11.10.2011 р по 09.04.2012 р. Аудитор Дейнега
О.В. Сертифiкат Аудитора серiя А № 004890 виданий
Аудиторською палатою України 30.11.01 р. дiє до 30.11. 2015 р.
Директор ТОВ "Аудиторська фiрма "АПОГЕЙ" Переверзєва Т. В.
Сертифiкат Аудитора серiя А № 000553 виданий Аудиторською
палатою України 30.11.95 р. дiє до 30.11.2014 р. Дата: "09" квiтня
2012 р.
Інформація про основні види продукції
або послуг, що їх виробляє чи надає
емітент, 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; інформація про особливості
стану розвитку галузі виробництва, в якій
здійснює діяльність емітент, рівень
впровадження нових технологій, нових
товарів, його положення на ринку;
інформація 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 в
загальному об'ємі постачання

Завод "Електродвигун" спецiалiзується на випуску
електротехнiчних машин, генераторiв i електродвигунiв. Основна
продукцiя - електродвигуни малої потужностi, Агрегати А-600 та
А-1000, Якор А-600 та ДК 93(04), джгут зэднувальний,
штампованы деталы, резино-технычны вироби, статори, ротори.
Перспектива розвитку - випуск електродвигунiв для
кондицiонерiв та автоматичних пральних машин,
пилосмоктувачiв та кухоних комбайнiв. Технiчнi характеристики
агрегатiв воздуховсмоктуючих Модель А-1000 А-1500
Застосовується для комплектацiї пилососiв ПВН-600 всiх видiв
Споживана потужнiсть при вiдкритому входi повiтря, Вт 1000+150
1500+150 Тиск статичний максимальний, Р, кПа 19,00 23,5-2,3
Продуктивнiсть максимальна, м3/с 0,0600 0,0560-0,0028 ККД %
38,00-1,86 40,00-1,8 Габаритнi розмiри, мм 170x161x138
112x132x138 Технiчнi характеристики електродвигунiв
однофазных Застосовується для комплектацiї побутових приладiв
Модель ДКМ-1УХЛ4 Номiнальна потужнiсть, Вт 90 120 250 250
Частота обертання, мiн-1 5000 8000 12000 12000 Номiнальний
струм, А 1,4 1,6 2,5 2,5 Габаритнi розмiри, мм 180x124x138
158x124x138 Електродвигуни колекторного типа Застосовується
для комплектацiї автоматичних пральних машин Модель ДК 130490-12000 220У 140У Номiнальна потужнiсть, Вт 490 250 Частота
обертання, мiн-1 12000 6000 Номiнальний струм, А 3,4 3,4 ККД
% 65 60 Коефiцiєнт потужностi 0,9 0,8 Габаритнi розмiри, мм
187x143x181 Параметри електродвигуна Застосовується для
комплектацiї агрегату низького тиску забарвлення Модель ДК
180-16 Номiнальна напруга, В 170 Номiнальна частота, Гц 50
Споживана потужнiсть, Вт, не бiльш 240 Частота обертання, мiн-1
16000 Габаритнi розмiри, мм 188x120x150 Параметри
електродвигуна асинхронного ДАК 130-60 Застосовується для
комплектацiї вентилятора побутового кондицiонера Потужнiсть,
Вт 60 40 Частота обертання, мiн-1 900 800 Напруга, В 220 220
Частота мережi, Гц 50 50 Габаритнi розмiри, мм 208x128x154
Параметри електродвигуна асинхронного ДАК 130-750
Застосовується для приводу побутового кондицiонера Номiнальна
потужнiсть, Вт 750 Номiнальна напруга, В 220 Частота
обертання, мiн-1 2850 Початковий пусковий струм, А 26,0
Початковий пусковий момент, Нм 5,0 Номiнальний струм, А 4,8
Габаритнi розмiри, мм 144x108x124 № Наименование
показателей Ед 2009р. 2010 р. 2011 р. изм. факт факт факт 1.
Совокупный валовый оборот т грн 82954,0 106252,0 116958,0 2.
Объем реализации в оптовых ценах т грн 68478,1 90738,78
90610,56 в т.ч. объем реализации Г П т грн 61479,4 88470,98
90598,20 3. ТП в действующих ценах т грн 61447,0 88542,2
90560,91 4. Основная номенклатура: Электродвигатели ДАО 130
шт 589983 704659 612565 т грн 56146,7 70762,8 79932,17
Электродвигатели шт 22981 50500 44500 т грн 1532,1 3787,0
3989,84 Штампованные изделия т грн 328,9 544,0 432,26 РТИ т
грн 1138,9 1430,3 2253,60 Петля средняя (литая) шт 339500
449800 382800 т грн 587,7 865,4 1221,23 Петля средняя (штамп)
шт 33330 - т грн 57,3 - Труба коллектора шт 140805 175740
195700 т грн 1394,3 1823,0 2305,41 Прочее т грн 261 329,8
426,41 Динамiка показникiв у грошовому вимiрi за основним
видом дiяльностi: Обсяг реалiзацiї продукцiї: 2008 рiк - 89078 тис.
грн. 2009 рiк - 82954 тис. грн. 2010 рiк - 106252 тис. грн. 2011
рiк - 116958 тис. грн. З вищенаведених показникiв можна зробити
висновок, що обсяг реалiзацiї продукцiї за останнi роки iстотно
пiдвищився. З кожним роком вiдповiдно до попереднього року,
обсяг реалiзацiї продукцiї пiдвищується: У 2010 роцi обсяг
реалiзацiї продукцiї збiльшився на 28 % у порiвняннi з 2009 р., а
у 2011 р. збiльшився на 10% у порiвняннi з 2010 р. Основнi
клiенти - ПрАТ "Торговий Альянс Норд" м. Донецьк, ПАТ "Норд"
м. Донецьк". Продаж здiйснюється за грошовi кошти. Доречi
реалiзацiя за грошовi кошти за останнiй рiк збiльшилася. Канали
збуту нульового рiвня, тобто напряму споживачам, а також за
допомогою посередникiв. Забеспечення сировиною та
матерiалами в основному українське. Залежностi вiд сезонних
змiн немає. Стан галузi неблагонадiйний. Дуже високий вiдсоток
зносу основних засобiв, застарiла технологiя, вiдсутнiсть коштiв
на модернiзацiю i оновлення, а також велика кiлькiсть побутової
технiки на вiтчизняному ринку iмпортного походження. В той же
час пiдприємство використовує нову лiнiю ПАТ "Норд".
Основними заходами емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту
своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту є
поглиблення спiвробiтництва зi стратегiчними партнерами.
Основним конкурентом є Днiпропетровський агрегатний завод.
Продукцiя ПАТ "Завод "Електродвигун" переважає за якiстю
конкурентiв, але є дорожчою за собiвартiстю. Цей фактор
пiдприємство намагається подолати. Великим конкурентом є
представлена на ринку України аналогiчна продукцiя iмпортного
виробництва (хоча i невисокої якостi але значно дешевшої).
Основними постачальниками сировини є ПрАТ "Торговий Альянс
Норд" м. Донецьк, ПАТ "Норд" м. Донецьк".

Інформація про основні придбання або
відчуження активів за останні п'ять років.
Якщо підприємство планує будь-які значні
інвестиції або придбання, пов'язані з його

2007 рiк На 31.12.2007 р. залишкова вартiсть основних засобiв
складає 6256.4 тис.грн. Основних засобiв невиробничого
призначення на пiдприємствi не має. Основнi засоби виробничого
призначення, що є на пiдприємствi використовуються на 97
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господарською діяльністю, їх необхідно
описати, включаючи суттєві умови
придбання або інвестиції, її вартість і
спосіб фінансування

вiдсоткiв, у тому числi: будiвлi та споруди - 98%; машини та
обладнання - 90%; транспортнi засоби - 100%; iншi - 100%.
Ступiнь зносу основних засобiв: будiвлi та споруди - 36,58%;
машини та обладнання - 73,59%; транспортнi засоби - 57,16%;
iншi - 54,04%. На протязi року надiйшло основних засобiв на суму
424,1 тис. грн, у тому числi: будинки та споруди - 10,3 тис. грн.;
придбано машини та обладнаня - 227,5 тис.грн.; придбано
транспортних засобiв - 60,4 тис.грн.; прдбано iнструметiв та
приладiв - 81,4 тис.грн; придбано малоцiнних необоротних
матерiальних активiв - 44,5 тис. грн. В 2007 роцi було
реалiзовано та списано основних засобiв на суму 101,6
тис.грн.(знос 55,3 тис. грн.), в т.ч.: - будинки та споруди - 27,0
тис. грн. (знос 0,0 тис. грн.); - машини та обладнання - 54,8
тис.грн.(знос 48,0 тис. грн.); - iнструменти та прилади - 14,2
тис.грн.(знос 7,2 тис. грн.); - малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи - 5,6 тис.грн.(знос 0,1 тис. грн.). 2008 рiк. Первiсна
вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2008 р. становить
11763 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на
31.12.2008 р. становить 10591 тис. грн., у тому числi: первiсна
вартiсть будинкiв та споруд складає 6983,0 тис. грн. ; первiсна
вартiсть машин та обладнання складає 2822,0 тис. грн. ; первiсна
вартiсть транспортних засобiв складає 302,0 тис. грн. ; первiсна
вартiсть iнструментiв, приладiв складає 306,0 тис. грн.; первiсна
вартiсть МНМА складає 178,0 тис. грн. Вартiсть основних засобiв
на 31.12.2008 р.: первiсна - 10591 тис.грн.; залишкова - 6141
тис.грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних
засобiв станом на 31.12.2008р. на Пiдприємствi складає 1450 тис.
грн. Пiдприємством сдає машини та обладнання в оперативну
оренду. Вартiсть основних засобiв переданих в оперативну
оренду на 31.12.2008 р.: первiсна - 54 тис.грн.; залишкова - 37
тис.грн. Протягом звiтного перiоду, Пiдприємство не проводило
переоцiнку основних засобiв. На Пiдприємствi надходження,
реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше вибуття, ремонти основних засобiв
здiйснювалися в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi
засоби". За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 164
тис. грн., в тому числi: - будинки та споруди на суму 19 тис. грн.
(полiпшення будiвлi, зв'язанi з отриманням в майбутньому
економiчних вигод); - машин та обладнання на суму 34 тис. грн.
(придбання нових); - транспортнi засоби на суму 12 тис. грн.
(полiпшення); - iнструменти, прилади на суму 7 тис. грн.
(придбання нових); - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на
суму 92 тис. грн. (придбання нових); На Пiдприємствi за звiтний
перiод вибуло основних засобiв внаслiдок лiквiдацiї та реалiзацiї
по первiснiй вартостi на суму 1336 тис. грн., по залишковiй
вартостi 34 тис. грн., у тому числi: - будинки та споруди по
первiснiй вартостi 1208 тис. грн., знос - 1185 тис. грн.; - машини
та обладнання по первiснiй вартостi 113 тис. грн., знос - 105 тис.
грн.; - iнструменти, прилади по первiснiй вартостi 10 тис. грн.,
знос - 7 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи по
первiснiй вартостi на суму 5 тис. грн., знос - 5 тис. грн. Термiн
використання основних засобiв визначається постiйно дiючою
експертно технiчною комiсiєю. 2009 рiк. Первiсна вартiсть
основних фондiв за станом на 31.12.2009р. - 10604,0 тис. грн.,
залишкова вартiсть - 5986,0 тис. грн. Уведено в експлуатацiю
основних виробничих фондiв - 168,0 тис.грн.(без ПДВ), у т.ч. :
Машини та обладнання - 39,0 тис. грн. Iнструменти,прилади,
iнвентар - 30,0 тис. грн. МНМА - 57,0 тис. грн. Iншi необоротнi
матерiальнi активи - 42,0 тис. грн. За 2009 рiк списано основних
фондiв по первiснiй вартостi на суму 155 тис. грн. якi прийшли в
непридатнiсть: Будинки, спорудження - 6,0 тис. грн. Машин i
встаткування - 85,0 тис. грн. Транспортнi засоби - 15,0 тис. грн.
Iнструменти, прилади - 36,0 тис. грн. МНМА - 13 тис. грн. 2010
рiк Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2010 р.
становить 10524 тис. грн., у тому числi: первiсна вартiсть
будинкiв та споруд складає 6987,0 тис. грн. ; первiсна вартiсть
машин та обладнання складає 2718,0 тис. грн. ; первiсна вартiсть
транспортних засобiв складає 302,0 тис. грн. ; первiсна вартiсть
iнструментiв, приладiв складає 293,0 тис. грн.; первiсна вартiсть
МНМА складає 224,0 тис. грн.; Вартiсть основних засобiв на
31.12.2010 р.: первiсна - 10524,0 тис.грн.; залишкова - 5712,0
тис.грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних
засобiв станом на 31.12.2010р. на Пiдприємствi складає 1463 тис.
грн. Пiдприємством сдає машини та обладнання в оперативну
оренду. Вартiсть основних засобiв переданих в оперативну
оренду на 31.12.2010 р.: первiсна - 54,0 тис.грн.; залишкова 37,0 тис.грн. Протягом звiтного перiоду, Пiдприємство не
проводило переоцiнку основних засобiв. На Пiдприємствi
надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше вибуття, ремонти
основних засобiв здiйснювалися в цiлому вiдповiдно до вимог
П(С)БО 7 "Основнi засоби". За звiтний перiод надiйшло основних
засобiв на суму 341,0 тис. грн., в тому числi: - будинкiв та споруд
на суму 10 тис. грн. (ремонтнi роботи) - машин та обладнання на
суму 154,0 тис. грн. (придбання нових); - транспортнi засоби на
суму 72 тис. грн. (придбання нових); - iнструменти, прилади на
суму 30,0 тис. грн. (придбання нових); - малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи на суму 75,0 тис. грн. (придбання нових); На
Пiдприємствi за звiтний перiод вибуло основних засобiв внаслiдок
лiквiдацiї та реалiзацiї по первiснiй вартостi на суму 421,0 тис.
грн., по залишковiй вартостi 285,0 тис. грн., у тому числi: машини та обладнання по первiснiй вартостi 212,0 тис. грн., знос
- 59,0 тис. грн.; - транспортнi засоби по первiснiй вартостi 57,0
тис. грн., знос - 46,0 тис. грн.; - iнструменти, прилади по
первiснiй вартостi 37,0 тис. грн., знос - 11,0 тис. грн.; - малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи по первiснiй вартостi на суму 73,0
тис. грн., знос - 20,0 тис. грн.; - iншi необоротнi матерiальнi
активи по первiснiй вартостi на суму 42,0 тис. грн. 2011 рiк
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р.
становить 10337,0 тис. грн., у тому числi: - первiсна вартiсть
будинкiв та споруд складає 6987,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть
машин та обладнання складає 2572,0 тис. грн.; - первiсна
вартiсть транспортних засобiв складає 298,0 тис. грн.; - первiсна
вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентарю на суму 272,0 тис. грн;
- первiсна вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв
складає 208,0 тис. грн. Пiдприємство володiє основними
засобами, що значаться на йороцедур для отримання
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй
звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора,
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової
звiтностi у наслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку
цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю,
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що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та
загального подання фiнансової звiтностi. Нами були виконанi
процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що
вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних
аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських
процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть
iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази.
Аудиторськi докази необхiднi нам для об'рунтування аудиторської
думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i
отримувались нами в основному за допомогою аудиторських
процедур, якi виконувались в процесi аудиту. В процесi
виконання аудиторських процедур щодо виявлення судових
справ та претензiй, якi стосуються суб'єкта господарювання, ми
не отримали достатнiх свiдоцтв про подiї, що можуть свiдчити
про наявнiсть судових справ та претензiй i якi можуть призвести
до виникнення суттєвого викривлення показникiв фiнансової
звiтностi Товариства станом на 31.12.2011 р. Нами були виконанi
процедури зовнiшнього пiдтвердження для використання бiльш
доречних та достовiрних аудиторських доказiв згiдно вимогам
МСА 505 "Зовнiшнi пiдтвердження". Нами були отриманi зовнiшнi
пiдтвердження сум дебiторської та кредиторської заборгованостi
пiдписанi контрагентами, пiдтвердження залишкiв на рахунках,
пiдписанi керiвництвом банкiвських установ. Ми ознайомились з
останньою фiнансовою звiтнiстю для отримання iнформацiї про
залишки на початок перiоду, згiдно вимог МСА 510 "Першi
завдання з аудиту - залишки на початок перiоду". Нами були
виконанi процедури, якi включають розгляд i порiвняння
фiнансової iнформацiї суб'єкта господарювання з порiвняльною
iнформацiєю за попереднi роки, аналогiчною iнформацiєю для
галузi та очiкувальний результат пiдприємства з прогнозами
згiдно вимог МСА 520 "Аналiтичнi процедури". Нами було
розроблено аудиторську вибiрку, згiдно вимог МСА 530
"Аудиторська вибiрка" враховуючи мету аудиторської процедури
та характеристики генеральної сукупностi, визначено розмiр
вибiрки та вiдiбранi статтi для вибiрки. Згiдно з вимогами МСА
540 "Аудит облiкових оцiнок, у тому числi облiкових оцiнок за
справедливою вартiстю, та пов'язанi з ними розкриття
iнформацiї" нами були отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi
докази в контекстi застосовної концептуальної основи фiнансової
звiтностi. На основi аудиторських доказiв ми оцiнили, що облiковi
оцiнки у фiнансовiй звiтностi є об'рунтованими у контекстi
концептуальної основи фiнансової звiтностi. Згiдно з вимогами
МСА 550 "Пов'язанi сторони" нами були виконанi процедури та
пов'язанi дiї для отримання iнформацiї, необхiдної для
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення у зв'язку з
вiдносинами i операцiями з пов'язаними сторонами. На пiдставi
виконаних аудиторських процедур щодо iдентифiкацiї пов'язаних
сторiн, включаючи змiни порiвняно з попереднiм перiодом,
характеру вiдносин з пов'язаними сторонами та здiйсненню
операцiй з пов'язаними сторонами протягом року ми отримали
достатню iнформацiю для висловлення нашої думки. Згiдно вимог
МСА 560 "Подальшi подiї" нами були виконанi процедури,
призначенi для отримання достатнiх i прийнятних аудиторських
доказiв того, що всi подiї, якi вiдбуваються у перiод мiж датою
фiнансової звiтностi та датою аудиторського звiту i вимагають
коригування або розкриття у фiнансовiй звiтностi, були
iдентифiкованi. На пiдставi отриманої iнформацiї ми можемо
висловити свою думку щодо подiй пiсля дати фiнансової звiтностi
та до дати аудиторського звiту i вимагають коригування або
розкриття у фiнансовiй звiтностi. Нами було розглянуто, чи
iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв
здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати
дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо
здатностi суб'єкта господарювання безперервно продовжувати
дiяльнiсть згiдно вимог МСА 570 "Безперервнiсть" та визначено,
що не iснує суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або
умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний
сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно
продовжувати дiяльнiсть. 2.6. Думка аудитора Ми провели аудит
повного комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного
товариства "Завод "Електродвигун", яка включає звiт про
фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2011 року та звiт
про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв та звiт
про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату,
стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi
примiтки Висновок незалежного Аудитора складено у
вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi
Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати
України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi МСА 700
"Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi",
МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА
706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у
звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора
щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть". Концептуальною основою
фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання
iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з Нацiональними
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, дiючими в
Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї
у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi,
суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту
фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i
належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть
вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного
акцiонерного товариства "Завод "Електродвигун" станом на
31.12.2011 року та її фiнансовi результати i рух грошових коштiв
за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Нацiональних стандартiв (положенням) бухгалтерського облiку в
Українi, Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову
звiтнiсть в Українi" iз змiнами i доповненнями вiд 16.07.1999р.
№996-XIV та вiдповiдних Наказiв Мiнiстерства Фiнансiв України).
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Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок.
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування
загрози безперервностi дiяльностi Товариства. Аудиторська фiрма
вважає за доцiльне надати: позитивний висновок. 2.7. Iнша
допомiжна iнформацiя. 2.7.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих
активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв
акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається
шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку,
суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється
згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих
активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою
реалiзацiї положень статтi 155 Цивiльного кодексу України
"Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 "Якщо
пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть
чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд
статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про
зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi
змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих
активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного
капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".
Вартiсть чистих активiв акцiонерного Товариства станом на
31.12.2011 р. складає 12526,0 тис. грн. Статутний капiтал складає
13469,0 тис. грн. Неоплаченого капiталу немає. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом
становить 943,0 тис. грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного
товариства меньша вiд статутного капiталу. На нашу думку:
акцiонерне товариство станом на 31.12.2011 року не виконало
вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. 2.7.2 Наявнiсть
суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та подасться до Комiсiї разом з
фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор
здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi
суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з
фiнансовою звiтнiстю у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять
перевiрену аудитором фiнансову звiтность". В результатi
проведення аудиторських процедур нами не було встановлено
фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись
користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На нашу думку:
iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та
можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та
призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються
частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється Товариством та
надається користувачам звiтностi. Аудитор не отримав достатнi та
прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була
суттєво викривлення у зв'язку з iнформацiю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. 2.7.3.
Виконання значних правочинiв Значний правочин - правочин
(крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй),
учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна
(робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше
вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi; Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть
законодавству у частинi вимог до закону. Товариство у 2011 роцi
вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства"
немало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi). Вартiсть активiв Товариства станом на
31.12.2010 р. складає 43301,0 тис. грн. Сума мiнiмального
правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає
4330,1 тис. грн. На нашу думку: Товариство в 2011 р. немало
виконання значних правочинiв. 2.7.4 Вiдповiднiсть стану
корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього
аудиту вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". Стан
корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього
аудиту повинен вiдповiдати Закону України "Про акцiонернi
товариства". Згiдно до Закону України "Про акцiонернi
товариства" Наглядова рада акцiонерного товариства може
прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади
внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту).
Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у
встановленому порядку має право обрати корпоративного
секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за
взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та/або
iнвесторами. Однак, Наглядова рада акцiонерного товариства не
обирала корпоративного секретаря та не прийняла рiшення щодо
запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора.
Функцiї внутрiшнього аудитора в Товариствi виконує ревiзiйна
комiсiя. я Формування складу органiв корпоративного управлiння
Товариства здiйснюється вiдповiдно до Статуту товариства у
новiй редакцiї, затвердженої загальними зборами акцiонерiв
22.04.2011 р. (протокол № 18). Протягом звiтного року в
акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи
корпоративного управлiння, а саме загальнi збори акцiонерiв,
наглядова рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад
сформованих органiв корпоративного управлiння та їх
функцiонування регламентується Статутом товариства у новiй
редакцiї, затвердженої загальними зборами акцiонерiв 22.04.2011
р. (протокол № 18), та Положеннями "Про наглядову раду", "Про
ревiзiйну комiсiю", "Про виконавчий орган (Правлiння)",
затверджених загальними зборами акцiонерiв 22.04.2011 р.
(протокол № 18). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились
в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi
товариства" - до 30 квiтня, наступного за звiтним роком. Аудитор,
розглянувши стан внутрiшнього контролю, вважає за необхiдне
зазначити що система внутрiшнього контролю спрямована на
упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок,
забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi
облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та
бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує
збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та
включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший
контроль. Керiвництво Товариства в повнiй мiрi розумiє
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перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i
важливiсть. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором
зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього
контролю у Товариствi. Систему внутрiшнього контролю можна
вважати достатньою. За результатами виконаних процедур
перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства" на нашу думку: 1. Прийнята та
функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi
вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства",
вимогам Статуту. 2. Наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про
стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває
фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та
результати їх функцiонування. 3. Система внутрiшнього контролю
на Пiдприємствi створена та дiє. 2.7.5 Iдентифiкацiї та оцiнки
аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки
ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння
суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 355 "Iдентифiкацiя та
оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта
господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури
необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься
пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть
аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової
звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського
персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на
думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може
допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в
наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi
аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням
деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав
розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта
господарювання, структуру його власностi та корпоративного
управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику,
цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди
фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi Товариство
наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю
управлiння ризиками в Товариствi визначає Наглядова рада, а
загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Директор
Товариства. На нашу думку: Аудитор не отримав доказiв
стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства
внаслiдок шахрайства. 2.8.Основнi вiдомостi про аудиторську
фiрму Повне найменування Аудитора (з установчих документiв)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"АПОГЕЙ". Код ЄДРПОУ 24065168 Юридична адреса 83118, м.
Донецьк, вул.. Стратонавтiв, буд 168. Мiсцезнаходження
аудитора 83114, м. Донецьк, пр-т Тiтова, буд 4. Номер i дата
Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги,
виданого Аудиторською палатою України № 1272 вiд 26.01.2001
р. Продовжено Рiшенням АПУ вiд 04.11.2010р. № 221/3 до
04.11.2015 р. Номер i дата Сертифiкату аудитора, виданого
Аудиторською палатою України Серiя А № 000553 виданий
30.11.1995р. Рiшенням АПУ вiд 24.09.2009р. № 205/2,
продовжено до 30.11.2014 р. Телефон (факс) Аудитора 38(062)
381-37-72, 38(062) 311-71-45 2.9. Основнi вiдомостi про умови
договору про проведення аудиту: Згiдно договору № 22 вiд
11.10.2011 р., укладеному мiж Незалежним Аудитором ТОВ
"Аудиторська фiрма "АПОГЕЙ" i ПАТ "Завод "Електродвигун"
проводилася аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi
Пiдприємства станом на 31.12.2011 р. за результатами операцiй
за перiод iз 01.01.2011 р. по 31.12.201 р. Аудиторська перевiрка
проводилася з 11.10.2011 р по 09.04.2012 р. Аудитор Дейнега
О.В. Сертифiкат Аудитора серiя А № 004890 виданий
Аудиторською палатою України 30.11.01 р. дiє до 30.11. 2015 р.
Директор ТОВ "Аудиторська фiрма "АПОГЕЙ" Переверзєва Т. В.
Сертифiкат Аудитора серiя А № 000553 виданий Аудиторською
палатою України 30.11.95 р. дiє до 30.11.2014 р. Дата: "09" квiтня
2012 р.
Інформація про основні види продукції
або послуг, що їх виробляє чи надає
емітент, 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; інформація про особливості
стану розвитку галузі виробництва, в якій
здійснює діяльність емітент, рівень
впровадження нових технологій, нових
товарів, його положення на ринку;
інформація 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 в
загальному об'ємі постачання

Завод "Електродвигун" спецiалiзується на випуску
електротехнiчних машин, генераторiв i електродвигунiв. Основна
продукцiя - електродвигуни малої потужностi, Агрегати А-600 та
А-1000, Якор А-600 та ДК 93(04), джгут зэднувальний,
штампованы деталы, резино-технычны вироби, статори, ротори.
Перспектива розвитку - випуск електродвигунiв для
кондицiонерiв та автоматичних пральних машин,
пилосмоктувачiв та кухоних комбайнiв. Технiчнi характеристики
агрегатiв воздуховсмоктуючих Модель А-1000 А-1500
Застосовується для комплектацiї пилососiв ПВН-600 всiх видiв
Споживана потужнiсть при вiдкритому входi повiтря, Вт 1000+150
1500+150 Тиск статичний максимальний, Р, кПа 19,00 23,5-2,3
Продуктивнiсть максимальна, м3/с 0,0600 0,0560-0,0028 ККД %
38,00-1,86 40,00-1,8 Габаритнi розмiри, мм 170x161x138
112x132x138 Технiчнi характеристики електродвигунiв
однофазных Застосовується для комплектацiї побутових приладiв
Модель ДКМ-1УХЛ4 Номiнальна потужнiсть, Вт 90 120 250 250
Частота обертання, мiн-1 5000 8000 12000 12000 Номiнальний
струм, А 1,4 1,6 2,5 2,5 Габаритнi розмiри, мм 180x124x138
158x124x138 Електродвигуни колекторного типа Застосовується
для комплектацiї автоматичних пральних машин Модель ДК 130490-12000 220У 140У Номiнальна потужнiсть, Вт 490 250 Частота
обертання, мiн-1 12000 6000 Номiнальний струм, А 3,4 3,4 ККД
% 65 60 Коефiцiєнт потужностi 0,9 0,8 Габаритнi розмiри, мм
187x143x181 Параметри електродвигуна Застосовується для
комплектацiї агрегату низького тиску забарвлення Модель ДК
180-16 Номiнальна напруга, В 170 Номiнальна частота, Гц 50
Споживана потужнiсть, Вт, не бiльш 240 Частота обертання, мiн-1
16000 Габаритнi розмiри, мм 188x120x150 Параметри
електродвигуна асинхронного ДАК 130-60 Застосовується для
комплектацiї вентилятора побутового кондицiонера Потужнiсть,
Вт 60 40 Частота обертання, мiн-1 900 800 Напруга, В 220 220
Частота мережi, Гц 50 50 Габаритнi розмiри, мм 208x128x154
Параметри електродвигуна асинхронного ДАК 130-750
Застосовується для приводу побутового кондицiонера Номiнальна
потужнiсть, Вт 750 Номiнальна напруга, В 220 Частота
обертання, мiн-1 2850 Початковий пусковий струм, А 26,0
Початковий пусковий момент, Нм 5,0 Номiнальний струм, А 4,8
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Габаритнi розмiри, мм 144x108x124 № Наименование
показателей Ед 2009р. 2010 р. 2011 р. изм. факт факт факт 1.
Совокупный валовый оборот т грн 82954,0 106252,0 116958,0 2.
Объем реализации в оптовых ценах т грн 68478,1 90738,78
90610,56 в т.ч. объем реализации Г П т грн 61479,4 88470,98
90598,20 3. ТП в действующих ценах т грн 61447,0 88542,2
90560,91 4. Основная номенклатура: Электродвигатели ДАО 130
шт 589983 704659 612565 т грн 56146,7 70762,8 79932,17
Электродвигатели шт 22981 50500 44500 т грн 1532,1 3787,0
3989,84 Штампованные изделия т грн 328,9 544,0 432,26 РТИ т
грн 1138,9 1430,3 2253,60 Петля средняя (литая) шт 339500
449800 382800 т грн 587,7 865,4 1221,23 Петля средняя (штамп)
шт 33330 - т грн 57,3 - Труба коллектора шт 140805 175740
195700 т грн 1394,3 1823,0 2305,41 Прочее т грн 261 329,8
426,41 Динамiка показникiв у грошовому вимiрi за основним
видом дiяльностi: Обсяг реалiзацiї продукцiї: 2008 рiк - 89078 тис.
грн. 2009 рiк - 82954 тис. грн. 2010 рiк - 106252 тис. грн. 2011
рiк - 116958 тис. грн. З вищенаведених показникiв можна зробити
висновок, що обсяг реалiзацiї продукцiї за останнi роки iстотно
пiдвищився. З кожним роком вiдповiдно до попереднього року,
обсяг реалiзацiї продукцiї пiдвищується: У 2010 роцi обсяг
реалiзацiї продукцiї збiльшився на 28 % у порiвняннi з 2009 р., а
у 2011 р. збiльшився на 10% у порiвняннi з 2010 р. Основнi
клiенти - ПрАТ "Торговий Альянс Норд" м. Донецьк, ПАТ "Норд"
м. Донецьк". Продаж здiйснюється за грошовi кошти. Доречi
реалiзацiя за грошовi кошти за останнiй рiк збiльшилася. Канали
збуту нульового рiвня, тобто напряму споживачам, а також за
допомогою посередникiв. Забеспечення сировиною та
матерiалами в основному українське. Залежностi вiд сезонних
змiн немає. Стан галузi неблагонадiйний. Дуже високий вiдсоток
зносу основних засобiв, застарiла технологiя, вiдсутнiсть коштiв
на модернiзацiю i оновлення, а також велика кiлькiсть побутової
технiки на вiтчизняному ринку iмпортного походження. В той же
час пiдприємство використовує нову лiнiю ПАТ "Норд".
Основними заходами емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту
своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту є
поглиблення спiвробiтництва зi стратегiчними партнерами.
Основним конкурентом є Днiпропетровський агрегатний завод.
Продукцiя ПАТ "Завод "Електродвигун" переважає за якiстю
конкурентiв, але є дорожчою за собiвартiстю. Цей фактор
пiдприємство намагається подолати. Великим конкурентом є
представлена на ринку України аналогiчна продукцiя iмпортного
виробництва (хоча i невисокої якостi але значно дешевшої).
Основними постачальниками сировини є ПрАТ "Торговий Альянс
Норд" м. Донецьк, ПАТ "Норд" м. Донецьк".
Інформація про 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, її вартість і
спосіб фінансування

2007 рiк На 31.12.2007 р. залишкова вартiсть основних засобiв
складає 6256.4 тис.грн. Основних засобiв невиробничого
призначення на пiдприємствi не має. Основнi засоби виробничого
призначення, що є на пiдприємствi використовуються на 97
вiдсоткiв, у тому числi: будiвлi та споруди - 98%; машини та
обладнання - 90%; транспортнi засоби - 100%; iншi - 100%.
Ступiнь зносу основних засобiв: будiвлi та споруди - 36,58%;
машини та обладнання - 73,59%; транспортнi засоби - 57,16%;
iншi - 54,04%. На протязi року надiйшло основних засобiв на суму
424,1 тис. грн, у тому числi: будинки та споруди - 10,3 тис. грн.;
придбано машини та обладнаня - 227,5 тис.грн.; придбано
транспортних засобiв - 60,4 тис.грн.; прдбано iнструметiв та
приладiв - 81,4 тис.грн; придбано малоцiнних необоротних
матерiальних активiв - 44,5 тис. грн. В 2007 роцi було
реалiзовано та списано основних засобiв на суму 101,6
тис.грн.(знос 55,3 тис. грн.), в т.ч.: - будинки та споруди - 27,0
тис. грн. (знос 0,0 тис. грн.); - машини та обладнання - 54,8
тис.грн.(знос 48,0 тис. грн.); - iнструменти та прилади - 14,2
тис.грн.(знос 7,2 тис. грн.); - малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи - 5,6 тис.грн.(знос 0,1 тис. грн.). 2008 рiк. Первiсна
вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2008 р. становить
11763 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на
31.12.2008 р. становить 10591 тис. грн., у тому числi: первiсна
вартiсть будинкiв та споруд складає 6983,0 тис. грн. ; первiсна
вартiсть машин та обладнання складає 2822,0 тис. грн. ; первiсна
вартiсть транспортних засобiв складає 302,0 тис. грн. ; первiсна
вартiсть iнструментiв, приладiв складає 306,0 тис. грн.; первiсна
вартiсть МНМА складає 178,0 тис. грн. Вартiсть основних засобiв
на 31.12.2008 р.: первiсна - 10591 тис.грн.; залишкова - 6141
тис.грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних
засобiв станом на 31.12.2008р. на Пiдприємствi складає 1450 тис.
грн. Пiдприємством сдає машини та обладнання в оперативну
оренду. Вартiсть основних засобiв переданих в оперативну
оренду на 31.12.2008 р.: первiсна - 54 тис.грн.; залишкова - 37
тис.грн. Протягом звiтного перiоду, Пiдприємство не проводило
переоцiнку основних засобiв. На Пiдприємствi надходження,
реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше вибуття, ремонти основних засобiв
здiйснювалися в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi
засоби". За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 164
тис. грн., в тому числi: - будинки та споруди на суму 19 тис. грн.
(полiпшення будiвлi, зв'язанi з отриманням в майбутньому
економiчних вигод); - машин та обладнання на суму 34 тис. грн.
(придбання нових); - транспортнi засоби на суму 12 тис. грн.
(полiпшення); - iнструменти, прилади на суму 7 тис. грн.
(придбання нових); - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на
суму 92 тис. грн. (придбання нових); На Пiдприємствi за звiтний
перiод вибуло основних засобiв внаслiдок лiквiдацiї та реалiзацiї
по первiснiй вартостi на суму 1336 тис. грн., по залишковiй
вартостi 34 тис. грн., у тому числi: - будинки та споруди по
первiснiй вартостi 1208 тис. грн., знос - 1185 тис. грн.; - машини
та обладнання по первiснiй вартостi 113 тис. грн., знос - 105 тис.
грн.; - iнструменти, прилади по первiснiй вартостi 10 тис. грн.,
знос - 7 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи по
первiснiй вартостi на суму 5 тис. грн., знос - 5 тис. грн. Термiн
використання основних засобiв визначається постiйно дiючою
експертно технiчною комiсiєю. 2009 рiк. Первiсна вартiсть
основних фондiв за станом на 31.12.2009р. - 10604,0 тис. грн.,
залишкова вартiсть - 5986,0 тис. грн. Уведено в експлуатацiю
основних виробничих фондiв - 168,0 тис.грн.(без ПДВ), у т.ч. :
Машини та обладнання - 39,0 тис. грн. Iнструменти,прилади,
iнвентар - 30,0 тис. грн. МНМА - 57,0 тис. грн. Iншi необоротнi
матерiальнi активи - 42,0 тис. грн. За 2009 рiк списано основних
фондiв по первiснiй вартостi на суму 155 тис. грн. якi прийшли в
непридатнiсть: Будинки, спорудження - 6,0 тис. грн. Машин i
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встаткування - 85,0 тис. грн. Транспортнi засоби - 15,0 тис. грн.
Iнструменти, прилади - 36,0 тис. грн. МНМА - 13 тис. грн. 2010
рiк Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2010 р.
становить 10524 тис. грн., у тому числi: первiсна вартiсть
будинкiв та споруд складає 6987,0 тис. грн. ; первiсна вартiсть
машин та обладнання складає 2718,0 тис. грн. ; первiсна вартiсть
транспортних засобiв складає 302,0 тис. грн. ; первiсна вартiсть
iнструментiв, приладiв складає 293,0 тис. грн.; первiсна вартiсть
МНМА складає 224,0 тис. грн.; Вартiсть основних засобiв на
31.12.2010 р.: первiсна - 10524,0 тис.грн.; залишкова - 5712,0
тис.грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних
засобiв станом на 31.12.2010р. на Пiдприємствi складає 1463 тис.
грн. Пiдприємством сдає машини та обладнання в оперативну
оренду. Вартiсть основних засобiв переданих в оперативну
оренду на 31.12.2010 р.: первiсна - 54,0 тис.грн.; залишкова 37,0 тис.грн. Протягом звiтного перiоду, Пiдприємство не
проводило переоцiнку основних засобiв. На Пiдприємствi
надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше вибуття, ремонти
основних засобiв здiйснювалися в цiлому вiдповiдно до вимог
П(С)БО 7 "Основнi засоби". За звiтний перiод надiйшло основних
засобiв на суму 341,0 тис. грн., в тому числi: - будинкiв та споруд
на суму 10 тис. грн. (ремонтнi роботи) - машин та обладнання на
суму 154,0 тис. грн. (придбання нових); - транспортнi засоби на
суму 72 тис. грн. (придбання нових); - iнструменти, прилади на
суму 30,0 тис. грн. (придбання нових); - малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи на суму 75,0 тис. грн. (придбання нових); На
Пiдприємствi за звiтний перiод вибуло основних засобiв внаслiдок
лiквiдацiї та реалiзацiї по первiснiй вартостi на суму 421,0 тис.
грн., по залишковiй вартостi 285,0 тис. грн., у тому числi: машини та обладнання по первiснiй вартостi 212,0 тис. грн., знос
- 59,0 тис. грн.; - транспортнi засоби по первiснiй вартостi 57,0
тис. грн., знос - 46,0 тис. грн.; - iнструменти, прилади по
первiснiй вартостi 37,0 тис. грн., знос - 11,0 тис. грн.; - малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи по первiснiй вартостi на суму 73,0
тис. грн., знос - 20,0 тис. грн.; - iншi необоротнi матерiальнi
активи по первiснiй вартостi на суму 42,0 тис. грн. 2011 рiк
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р.
становить 10337,0 тис. грн., у тому числi: - первiсна вартiсть
будинкiв та споруд складає 6987,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть
машин та обладнання складає 2572,0 тис. грн.; - первiсна
вартiсть транспортних засобiв складає 298,0 тис. грн.; - первiсна
вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентарю на суму 272,0 тис. грн;
- первiсна вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв
складає 208,0 тис. грн. Пiдприємство володiє основними
засобами, що значаться на його балансi на правах володiння,
розпорядження, користування, без обмеження у термiнах.
Залишкова вартiсть основних засобiв та iнших необоротних
матерiальних активiв, що значаться на балансi Пiдприємства,
станом на 31.12.2011 р. складає 5059,0 тис. грн. Первiсна
вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на
31.12.2011 р. на Пiдприємствi складає 26,0 тис. грн. Основних
засобiв, що переданi Пiдприємством в оперативну оренду немає.
На Пiдприємствi надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше
вибуття, ремонти основних засобiв здiйснювалися в цiлому
вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". За звiтний перiод
надiйшло основних засобiв на суму 399,0 тис. грн., в тому числi: будинки та споруди на суму 272,0 тис. грн. (придбання нових,
полiпшення будинкiв та споруд, зв'язанi з отриманням в
майбутньому економiчних вигод та капiтальне будiвництво); машин та обладнання на суму 33,0 тис. грн. (придбання нових,
полiпшення обладнання, зв'язанi з отриманням в майбутньому
економiчних вигод); - транспортнi засоби на суму 1,0 тис. грн.; iнструменти, прилади на суму 88,0 тис. грн. (придбання нових); малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 5,0 тис. грн.
(придбання нових). Протягом звiтного перiоду, Пiдприємство не
проводило переоцiнку основних засобiв. На Пiдприємствi за
звiтний перiод вибуло основних засобiв внаслiдок лiквiдацiї по
первiснiй вартостi на суму 586,0 тис. грн., по залишковiй вартостi
483,0 тис. грн., у тому числi: - будинки та споруди по первiснiй
вартостi 272,0 тис. грн., знос - 0,0 тис. грн.; - машини та
обладнання по первiснiй вартостi 179,0 тис. грн., знос - 61,0 тис.
грн.; - транспортнi засоби по первiснiй вартостi 5,0 тис. грн.,
знос - 4,0 тис. грн.; - iнструменти, прилади по первiснiй вартостi
109,0 тис. грн., знос - 24,0 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи по первiснiй вартостi на суму 21,0 тис. грн.,
знос - 14,0 тис. грн. До складу нематерiальних активiв входять
рiзнi облiковi програми й iн. Рух нематерiальних активiв
представлено в таблицi. рiк сальдо на початок введення
списання сальдо на кiнець 2007 10,3 - - 10,3 2008 10 - 2 8 2009 8
- - 8 2010 8 - - 8 2011 8 - 2 6 Виробничi запаси пiдприємства
перебувають у постiйному русi. В основному це виробнича
сировина, необхiдна для виробництва продукцiї. рiк сальдо на
початок сальдо на кiнець у тис. грн. 2007 1926,9 2824,9 2008
2825,0 2095,0 2009 2095,0 2372,0 2010 2372,0 5663,0 2011
5663,0 1791,0 Нелiквiдих запасiв на пiдприємствi немає.
Дебiторська заборгованiсть в основному складається iз
заборгованостi покупцiв перед пiдприємством, має тенденцiю до
коливань. Резерв сумнiвних боргiв на Пiдприємствi не
створювався. За 2007 рiк дебiторська заборгованiсть склала в
сумi 102,1 тис. грн., 2008 рiк - 14917 тис. грн.,2009 рiк - 12246,0
тис. грн., 2010 рiк - 21969 тис. грн., 2011 р. - 30023 тис. грн. На
пiдприємствi ведеться постiйна робота з боржниками у зв'язку iз
чим простроченої дебiторської заборгованостi немає.
Інформація про 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. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні
активів підприємства, інформація щодо
планів капітального будівництва,
розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких
планів, суми видатків, в тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування,
прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання

Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення: будiвлi
та споруди- 33,5 %, машини та обладнання - 94,1 %, транспортнi
засоби - 59,4 %, iншi - 70,4 %, в цiлому 51,1 %. Пiдприємство
здiйснює господарську дiяльнiсть на основi права власностi, на
свiй розсуд володiє, користується i розпоряджається належним
йому майном, у тому числi має право надати майно iншим
суб'єктам для використання його на правi власностi, правi
господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на
основi iнших форм правового режиму майна, передбачених
Господарчим Кодексом України. Виробничi потужностi потужностi Пiдприємства, що використовуються в процесi
виробництва продукцiї. Пiдприємство володiє виробничими
потужностями, що значаться на його балансi на правах
володiння, розпорядження, користування, без обмеження у
термiнах. Для виробництва готової продукцiї використовуються
автоматична лiнiя "STATOMAT" i преси "GRIMAR", "PASZ" -
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виробничих потужностей після її
завершення

виробничу потужнiсть яких ми використовуємо i оцiнюємо таким
чином. Кожна одиниця продукцiї має бути виготовлена з
вживанням всiх видiв устаткування. При цьому час виготовлення
нам вiдомий. При випуску статора i ротора рiзного типоразмера
використовуються обоє пресса. Остаточне виготовлення статора
проводиться на лiнiї "STATOMAT". Знаючи витрати часу на
виконання операцiї можна розрахувати яку максимальну кiлькiсть
одиниць кожного виду продукцiї можна виготовити за
аналiзований промiжок часу (змiна, тиждень, мiсяць, рiк).
Виробнича потужнiсть лiнiї "STATOMAT" при 80 % коефiцiєнтi
використання може виробити 500 000 шт. статора в рiк.
Виробнича потужнiсть преса "GRIMAR " - 180 000 комплектiв
продукцiї. Виробнича потужнiсть преса "PASZ" - 270000
комплектiв продукцiї. Основних засобiв, щодо яких iснують
передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi
на Пiдприємствi немає. Основнi засоби у податковiй заставi не
знаходяться. Виробничi потужностi Пiдприємства розташованi за
адресами: м. Красноармiйськ, вул. Днiпропетровська, 130.
Протягом звiтного року виробничi потужностi Пiдприємства
використовувались практично на 86 %. Ступiнь використання
основних засобiв виробничого призначення:будiвлi та споруди97 %, машини та обладнання - 76,0 %, транспортнi засоби - 91
%, iншi - 73 % , в цiлому - 86 %. Основних засобiв
невиробничого призначення на пiдприємствi не має. Первiсна
вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р. становить
10337,0 тис. грн., у тому числi: - первiсна вартiсть будинкiв та
споруд складає 6987,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть машин та
обладнання складає 2572,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть
транспортних засобiв складає 298,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть
iнструментiв, приладiв, iнвентарю на суму 272,0 тис. грн; первiсна вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв
складає 208,0 тис. грн. Пiдприємство володiє основними
засобами, що значаться на його балансi на правах володiння,
розпорядження, користування, без обмеження у термiнах.
Залишкова вартiсть основних засобiв та iнших необоротних
матерiальних активiв, що значаться на балансi Пiдприємства,
станом на 31.12.2011 р. складає 5059,0 тис. грн. Первiсна
вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на
31.12.2011 р. на Пiдприємствi складає 26,0 тис. грн. Основних
засобiв, що переданi Пiдприємством в оперативну оренду немає.
На Пiдприємствi надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше
вибуття, ремонти основних засобiв здiйснювалися в цiлому
вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". За звiтний перiод
надiйшло основних засобiв на суму 399,0 тис. грн., в тому числi: будинки та споруди на суму 272,0 тис. грн. (придбання нових,
полiпшення будинкiв та споруд, зв'язанi з отриманням в
майбутньому економiчних вигод та капiтальне будiвництво); машин та обладнання на суму 33,0 тис. грн. (придбання нових,
полiпшення обладнання, зв'язанi з отриманням в майбутньому
економiчних вигод); - транспортнi засоби на суму 1,0 тис. грн.; iнструменти, прилади на суму 88,0 тис. грн. (придбання нових); малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 5,0 тис. грн.
(придбання нових). Протягом звiтного перiоду, Пiдприємство не
проводило переоцiнку основних засобiв. На Пiдприємствi за
звiтний перiод вибуло основних засобiв внаслiдок лiквiдацiї по
первiснiй вартостi на суму 586,0 тис. грн., по залишковiй вартостi
483,0 тис. грн., у тому числi: - будинки та споруди по первiснiй
вартостi 272,0 тис. грн., знос - 0,0 тис. грн.; - машини та
обладнання по первiснiй вартостi 179,0 тис. грн., знос - 61,0 тис.
грн.; - транспортнi засоби по первiснiй вартостi 5,0 тис. грн.,
знос - 4,0 тис. грн.; - iнструменти, прилади по первiснiй вартостi
109,0 тис. грн., знос - 24,0 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи по первiснiй вартостi на суму 21,0 тис. грн.,
знос - 14,0 тис. грн. Згiдно вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби" на
Пiдприємствi та Наказу про облiкову полiтику Пiдприємства
амортизацiя нараховується: 1. Прямолiнiйним методом, виходячи
iз строку корисного використання об'єктiв основних засобiв; 2. У
першому мiсяцi використання об'єктiв в розмiрi 100 % їх
амортизуємої вартостi (для МНМА). За звiтний перiод на
Пiдприємствi нараховано амортизацiї у сумi 569,0 тис. грн., в
тому числi: - амортизацiя будинкiв та споруд на суму 97,0 тис.
грн.; - амортизацiя машин та обладнання на суму 402,0 тис. грн.;
- амортизацiя транспортних засобiв на суму 25,0 тис. грн.; амортизацiя iнструментiв, приладiв на суму 41,0 тис. грн.; амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв на
суму 4,0 тис. грн. Плани капiтального будiвництва товариство
поки що не робить, а от продовження модернiзацiї та
вiдродження стоять у планах по мiрi можливостi у найближчi
термiни. Спосiб фiнансування такого придбання та ремонтiв власнi кошти пiдприємства. Основними видами впливу
Пiдприємства на навколишнє природне середовище будуть: на
земельнi ресурси - змiна ландшафту, використання земельних
дiлянок пiд будiвництво; на повiтряне середовище - забруднення
атмосфери викидами у виглядi твердих i газоподiбних речовин;
на водне середовище - скидання забруднюючих речовин; на
флору, фауну, техногенне середовище - опосередкований вплив,
надаваний на природнє середовище вище перерахованими
видами впливу; на соцiальне середовище - полiпшення
соцiальних умов життя у зв'язку зi створенням додаткових
робочих мiсць населенню й додатковий вплив, надаваний знову
створиними джерелами пiдприємства на усi вище перерахованi
середовища перебування. У результатi атмосферного, 'рунтового
й водного забруднення вiдбувається збiднiння 'рунтiв,
рослинностi (видового складу), гноблення й зниження їхньої
продуктивностi. Крiм того, видом впливу на навколишнє
середовище є шум, видiлюваний при роботi технологiчного й
сантехнiчного встаткування. Перелiк обмежень Екологiчнi
обмеження До числа найбiльш важливих екологiчних обмежень у
перiод роботи комбiнату вiдносяться: збереження безпеки
населення; збереження земель, лiсiв, рекреацiйних зон; захист
'рунтiв, пiдземних i поверхневих вод, атмосфери вiд забруднення;
забезпечення нормального функцiонування iснуючих
промислових об'єктiв i комунiкацiй; збереження корисних
копалин; дотримання нормативiв гранично припустимих скидань
стiчних вод у воднi об'єкти й викидiв в атмосферу. При роботi
Пiдприємства врахованi екологiчнi вимоги наступних
нормативних документiв: гранично припустимi концентрацiї
шкiдливих речовин у повiтрi населених мiсць (ПДК); нормативи
якостi води комунально-побутового водокористування (Правила
охорони поверхневих вод вiд забруднення оборотними водами);
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перелiк гранично припустимих концентрацiй (ПДК) (Санiтарнi
правила й норми охорони поверхневих вод вiд забруднення,
Санпин № 4630-88); припустимi рiвнi потужностi експлуатацiйної
дози (МЭД) зовнiшнього гамма-випромiнювання. (Положення про
радiацiйний контроль по об'єктах будiвництва й пiдприємствам
стройиндустрии й будматерiалiв України, ДБН В.1-4-1.01-97).
Екологiчнi обмеження й вимоги забезпечуються: чинним
законодавством України в областi рацiонального використання й
охорони земельних i водних ресурсiв, рослинного й тварини
миру; органiзацiєю спостережень за змiною гiдрологiчної
обстановки, за станом будинкiв i споруджень Санiтарноепiдемiологiчнi обмеження Основнi обмеження, пов'язанi з
дiяльнiстю виробництва, стосуються наступних соцiальних
питань: впливу на зони вiдпочинку; використання земель;
здоров'я населення i його безпеки, що проживає в районi
розмiщення комбiнату; ступеня стурбованостi людей можливим
негативним впливом проектованого пiдприємства на навколишнє
середовище. Природоохороннi вимоги спрямованi на захист вiд
негативного впливу на рослинний i тваринний мир на
прилягаючiй територiї, збереження генетичної розмаїтостi,
запобiгання вимирання видiв рослин i тварин.
Інформація щодо проблем, які впливають
на діяльність емітента; ступінь залежності
від законодавчих або економічних
обмежень

Проблеми, що стоять перед пiдприємством, є загальнi для всiєї
галузi. Це нестача обiгових коштiв, недостатнiсть сум кредитiв
для модернiзацiї, податковий тиск. Хоча у 2005 роцi пiдприємство
вже змогло почати кредитуватися за кредитною лiнiєю, а на
протязi 2006 року iшов процес поступового погашення вiдсоткiв,
та подальшого збiльшення суми кредиту, яким пiдприємство
користується. На протязi 2007 року товариство змогло зовсiм
розрахуватись по кредитам банкiв i вийти на прибутковiсть
виробництва. Екологiчнi фактори на дiяльнiсть пiдприємства не
впливають. Емiтент постiйно здiйснює контроль викидiв
забруднюючих речовин в атмосферне повiтря та скидiв в воднi
об'єкти згiдно узгоджених планiв - графiкiв контролю з метою
недопущення порушення вимог природоохоронного
законодавства. Завдяки спiвпрацi з стратегiчним партнером
пiдприємству вдалося зняти таку соцiальну проблему як
заборгованiсть по заробiтнiй платi. Iнформацiя щодо проблем,
явi впливають на дiяльнiсть емiтента Основними проблемами, якi
впливають на дiяльнiсть Товариства, є: Зростання цiн на основну
сировину (метал), енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали,
якi залишаються на загальнодержавному рiвнi досить високими i
нестабiльними, значно гальмують складання прогнозiв i планiв на
бiльш тривалi промiжки часу. Для збiльшення
конкурентоздатностi продукцiї комбiнату, як наслiдок Iї
купiвельної необхiдностi Товариство потребує залучення
iнвестицiйних програм для оновлення та розширення виробничих
потужностей, впровадження нових енергосберегаючих
технологiй, що дозволить знизити собiвартiсть продукцiї i
пiдвищити її якiснi характеристики. - недостатня кiлькiсть
iнвестицiй в отрасль. - Значний вiдсоток кредитування. Недостатня кiлькiсть квалiфiкованих молодих фахiвцiв. Недосконале законодавство - Загальна економiчна криза у країнi.
Внаслiдок цього Товариство не має впевненостi у майбутньому та
можливостi своєчасно придбати сировину, нову технiку,
запчастини тощо. Серед соцiальних проблем на першому мiсцi
невисокий рiвень заробiтної плати працiвникiв заводу. Проблеми
свiдчать про високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та
економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у
разi змiн у економiцi та податковiй полiтицi Держави, а звiдси
полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента: - податкове
навантаження; - полiтична нестабiльнiсть; - зростання iнфляцiї та
зниження впевненостi споживачiв у майбутньому тощо.

Інформація про факти виплати штрафних
санкцій (штраф, пеня, неустойка) і
компенсацій за порушення законодавства

На протязi 2011 року Товариство отримало штрафних санкцiй на
суму 76,0 тис. грн., у тому числi: по податку на доходи фiзичних
осiб 1,0 тис. грн.; по податку на додану вартiсть -43,0 тис. грн.;
штрафнi санкцiї - 21,5 тис. грн.; штрафнi санкцiї постачальникiв 10,5 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування
діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі
шляхи покращення ліквідності за
оцінками фахівців емітента

Керiвництво завода планує фiнансування дiяльностi за рахунок
кредититорської заборгованностi. Для економiчної оцiнки
платоспроможностi i фiнансової стабiльностi був проведений
аналiз активiв i пасивiв пiдприємства на пiдставi даних Балансу
станом на 31.12.2011 року у порiвняннi з попереднiми 2010 р. На
основi отриманих облiкових даних були розрахованi показники
фiнансового положення публiчного акцiонерного товариства
"Завод "Електродвигун" та здiйснений аналiз цих показникiв.
Найменування показнику Формула розрахунку Нормативне
значення На 01.01.11 На 31.12.11 Аналiз лiквiдностi пiдприємства
Коефiцiєнт покриття ф.1 р. 260/ ф.1р.620 > 1 1,2 1,2 Коефiцiєнт
швидкої лiквiдностi ф.1 (р. 260 - р. 100 -р.110-р. 120 -р. 130-р.
140) / ф.1 р. 620 0,6 - 0,8 1,05 1,16 Коефiцiєнт абсолютної
лiквiдностi ф.1 (р. 220 + р. 230 +р.240) / ф.1 р. 620 0,25-0,5
0,002 0,002 Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) ф.1 ( р. 260 - р.
620) >0 збiльшення 7319 7276 Аналiз платоспроможностi
(фiнансової стiйкостi) пiдприємства Коефiцiєнт
платоспроможностi (автономiї) ф.1 р. 380 / ф.1 р. 640 > 0,5 0,31
0,28 Коефiцiєнт фiнансування ф.1 ( р. 430 + р. 480 + р. 620 + р.
630) / ф.1 р. 380 <1 зменшення 2,28 2,61 Коефiцiєнт
забезпеченостi власними оборотними засобами ф.1 (р. 260-р.
620) /ф.1 р. 620 >0,1 0,24 0,22 Коефiцiєнт маневреностi власного
капiталу ф.1 (р. 260-р. 620) /ф.1 р.380 >0 збiльшення 0,55 0,58
Аналiз рентабельностi пiдприємства Коефiцiєнт рентабельностi
активiв ф.2р.220 або р.225/ф.1(р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2 >0
збiльшення -0,07 -0,02 Коефiцiєнт рентабельностi власного
капiталу ф.2р.220 або р.225/ф.1(р.380(гр.3)+р380(гр.4))/2 >0
збiльшення -0,23 -0,05 Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi
ф.2р.220 або р.225/ ф.2 р. 035 >0 збiльшення -0,03 -0,007
Коефiцiєнт рентабельностi продукцiї ф. 2р.100(або р. 105) +090060 / ф.2 (р. 040+070+080) >0 збiльшення 0,04 0,01 Аналiз
дiлової активностi пiдприємства Коефiцiєнт оборотностi активiв
ф.2р. 035/ф.1(р. 280 (гр. 3) +р. 280 (гр.4)) /2 збiльшення 2,0 2,0
Коефiцiєнт оборотностi основних засобiв (фондовiддача) ф.2 р.
035 / ф.1(р. 031 (гр. 3)+р. 031 (гр. 4)) / 2 збiльшення 8,5 9,5
Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу ф.2 р. 035 / ф.1( 380
(гр. 3)+р. 380 (гр. 4)) / 2 збiльшення 6,9 7,7 Аналiз майнового
стану пiдприємства Коефiцiєнт зносу основних засобiв ф.1 р. 032
/ ф.1р.031 зменшення 0,46 0,51 Коефiцiєнт оновлення основних
засобiв ф.5 р. 260 (гр. 5)/ ф.1р.031 (гр.4 ) збiльшення 0,04 0,04
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Коефiцiєнт вибуття основних засобiв ф.5 р. 260 (гр. 8 ) /
ф.1р.031 (гр.3 ) повинен бути менше, нiж коефiцiєнт оновлення
основних засобiв 0,06 0,06 Аналiз лiквiдностi пiдприємства
здiйснюється за даними балансу i дозволяє визначити можливiсть
пiдприємства платити свої поточнi зобов'язання. Аналiз
лiквiдностi пiдприємства здiйснюється шляхом розрахунку таких
показникiв (коефiцiєнтiв): " Коефiцiєнт покриття; " Коефiцiєнт
швидкої лiквiдностi; " Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi "
Коефiцiєнт чистого оборотного капiталу. Коефiцiєнт загальної
лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних
активiв до поточного зобов'язанням пiдприємства i показує
достатнiсть ресурсiв пiдприємства, що можуть бути використанi
для погашення його поточних зобов'язань. У загальному випадку
пiдприємство враховується лiквiдним, якщо має чистий оборотний
капiтал, тобто його поточнi активи бiльш нiж поточнi
зобов'язання. Значення цього коефiцiєнту у Пiдприємства
протягом звiтного перiоду не змiнилося у порiвняннi iз значенням
цього коефiцiєнту на початок року i становить 1,2, що вище
нормативного значення, тобто Пiдприємство має достатньо
ресурсiв для погашення своїх короткострокових зобов'язань.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi розраховується як вiдношення
найбiльш лiквiдних оборотних коштiв (коштiв i їхнiх еквiвалентiв,
поточних фiнансових iнвестицiй i дебiторської заборгованостi) до
поточних зобов'язань пiдприємства. Вiн вiдображає платiжнi
можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за
умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами.
Значення показника швидкої лiквiдностi протягом звiтного
перiоду вище нормативного i на кiнець звiтного перiоду
становить 1,16, що свiдчить про наявнiсть лiквiдних коштiв у
структурi власних заощаджень. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
обчислюється як вiдношення коштiв i їхнiх еквiвалентiв i
поточних фiнансових iнвестицiй до поточного зобов'язанням.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв
пiдприємства може бути сплачена негайно. Значення цього
коефiцiєнту протягом звiтного перiоду менш нормативного i на
кiнець звiтного перiоду становить 0,002, що свiдчить про
невисоку долю високолiквiдних коштiв у структурi власних
заощаджень. Чистий оборотний капiтал розраховується як
рiзниця мiж оборотними активами пiдприємства i його поточними
зобов'язаннями. Його наявнiсть i величина свiдчать про
можливiсть пiдприємства платити свої поточнi зобов'язання i
розширювати подальшу дiяльнiсть. На Пiдприємствi станом на
31.12.2011 р. чистий оборотний капiтал складає 7276. Аналiз
платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства
здiйснюється за даними балансу пiдприємства, характеризує
структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь
фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх
джерел фiнансування дiяльностi. Аналiз платоспроможностi
(фiнансової стiйкостi) пiдприємства здiйснюється шляхом
розрахунку таких показникiв (коефiцiєнтiв): " коефiцiєнт
платоспроможностi (автономiї); " коефiцiєнт фiнансування; "
коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами; "
коефiцiєнт маневреностi власного капiталу. Коефiцiєнт фiнансової
стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) розраховується як
вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу
пiдприємства i показує питому ваги власного капiталу в загальнiй
сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Значення цього
коефiцiєнту протягом звiтного перiоду нижче нормативного i на
кiнець звiтного перiоду становить 0,28, що свiдчить про нестiйкий
фiнансовий стан пiдприємства. Коефiцiєнт структури капiталу
(фiнансування) розраховується як спiввiдношення залучених та
власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд
залучених засобiв. Значення цього коефiцiєнту на кiнець звiтного
перiоду дорiвнює 2,61. Це означає, що на кожну гривню власних
засобiв Пiдприємство залучило 2,61 грн. залучених коштiв.
Протягом звiтного перiоду спостерiгається тенденцiя збiльшення
цього коефiцiєнту. Коефiцiєнт забезпеченостi власними
оборотними засобами розраховується як вiдношення величини
чистого оборотного капiталу до величини поточних зобов'язань
пiдприємства i показує забезпеченiсть пiдприємства власними
оборотними засобами. Значення цього коефiцiєнту на кiнець
звiтного перiоду становить 0,22, що свiдчить про наявнiсть
власних оборотних коштiв. Коефiцiєнт маневреностi власного
капiталу показує, яка частина власного капiталу
використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто
вкладена в оборотнi засоби, а яка капiталiзована. Коефiцiєнт
маневреностi власного капiталу розраховується як вiдношення
чистого оборотного капiталу до власного капiталу. На кiнець
звiтного перiоду значення цього коефiцiєнту становить 0,58, що
свiдчить про те, що власний капiтал спрямований на придбання
необоротних активiв. Аналiз дiлової активностi Пiдприємства
дозволяє зробити висновок про збiльшення чистого доходу вiд
реалiзацiї продукцiї, одночасно спостерiгається зменшення
оборотностi кредиторської та дебiторської заборгованостi,
збiльшення фондовiддачi та збiльшення коефiцiєнту оборотностi
власного капiталу, тобто на Пiдприємствi спостерiгається
полiпшення фiнансового стану порiвняно з 2010 р. Крiм того за
поточний рiк збiльшилась ефективнiсть використання власного
капiталу в цiлях отримання прибутку. Проведений аналiз показує,
що Пiдприємство в аналiзованому перiодi: " Пiдприємство не мало
достатньо високолiквiдних коштiв для погашення своїх
короткострокових зобов'язань. " Приток фiнансових ресурсiв
здiйснювався через залученi кошти. " Фiнансова стiйкiсть
Пiдприємства протягом перiоду, що аналiзується залишалася на
достатньому рiвнi.
Інформацію про вартість укладених, але
ще не виконаних договорів (контрактів)
на кінець звітного періоду (загальний
підсумок) та про очікувані прибутки від
виконання цих договорів

В 2011 роцi ПАТ "Електродвигун" було зареєстровано 181
договори. Не виконаних договорiв не має. З основними
контрагентами пiдприємство має довгостроковi вiдносини тому
усi основнi договори перейшли з 2011 р. на 2012 р.

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

Стратегiя розвитку ПАТ "Завод "Електродвигун" набуває своє
вiдображення в наступних стратегiчних цiлях пiдприємства: 1.
Розширення асортименту виробiв. 2. Збiльшення обсягiв
реалiзацiї до 2012 року на 31% вiдповiдно до 2008 року завдяки:
а) змiцненню конкурентної позицiї пiдприємства на дiйсних
ринках України; б) виходу на новi ринки України (Закарпатської,
Iвано-Франкiвської та Рiвненської областей) та зарубiжжя; 3.
Збiльшення обсягiв виробництва пiдприємства до 2012 року на
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31% вiдповiдно до 2008 року завдяки нарощуванню виробничих
потужностей. Таким чином, тенденцiї розвитку ринку двигунiв
України в цiлому й конкурента позицiя ПАТ "Завод
"Електродвигун" на ньому вимагають необхiднiсть значного
розширення виробничих потужностей пiдприємства вiдповiдно до
зростання попиту на його продукцiю. Крiм того в планах ПАТ
"Завод "Електродвигун" подальше залучення банкiвських
кредитiв для збiльшення обiгових коштiв. В планах на 2011-2011
роки придбання та встановлення нової автоматизованої
виробничої 2лiнiї, що повинно привести до зменшення
використання ручної працi та пiдвищенню виробництва. Плановi
капiтальнi вкладення 4,0 млн. грн. за два роки, тобто по 2,0 млн.
грн. на рiк.
Опис політики емітента щодо досліджень
та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік

Найбiльш важливим є вивчення попиту споживачiв, дослiдження
ринку, прогнозування обсягу продажiв, i просування продукцiї на
ринку, тому що вiд цього залежить у найбiльшiй мерi
прибутковiсть пiдприємства. У цьому напрямку запланованi на
заводi наступнi дослiдження й роботи: - аналiз динамiки продажiв
по видах продукцiї, регiонам, ринкам; - аналiз динамiки цiн; - збiр
iнформацiї про обсяги продажiв конкурентiв; - аналiз
конкурентоспроможностi продукцiї конкурентiв; - аналiз
конкурентоспроможностi випускає продукции, що; - анкетування
з питань збуту; - органiзацiя реклами продукцiї; - участь у
виставках. По збуту готової продукцiї в план включенi роботи: висновок договорiв на поставку продукцiї й сервiсне
обслуговування; - видача замовлень пiдприємству на
виробництво окремих видiв продукцiї; розробка схем
транспортування продукцiї.

Інформація щодо судових справ,
стороною в яких виступає емітент, його
дочірні підприємства або його посадові
особи (дата відкриття провадження у
справі, сторони, зміст та розмір позовних
вимог, найменування суду, в якому
розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових
справ про це зазначається

23.11.2011 р. за ухвалою Донецького окружного
адмiнiстративного суду вiдкрито провадження у справi №
2а/0570/22040/2011 за позовом Красноармiйської об'єднаної
державної податкової iнспекцiї до ПАТ "Завод "Електодвигун" про
стягнення коштiв з рахункiв у банках, обслуговуючих такого
платника податкiв, в рахунок погашення податкового боргу, з
податку на додану вартiсть в сумi 543722,76 грн., наявнiсть якого
(тобто податкового боргу по ПДВ) на теперiшнiй час оспорюється
ПАТ "Завод "Електродвигун" у справi що знаходиться у
провадженнi Вищого адмiнiстративного суду України за № К21754/10 вiдкритiй за касацiйною скаргою ПАТ "Завод
"Електродвигун" на постанову Донецького адмiнiстративного суду
вiд 11.05.2010., у справi № 2а-3823/09/0570 за позовом ПАТ
"Завод "Електородвигун" до Красноармiйської ОДПI про визнання
недiйсними податкових повiдомлень-рiшень №0000632340/0 вiд
25.09.2008 р., № 0000632340/1 вiд 08.12.2008 р., №0000632340/2
вiд 02.03.2009 р., на загальну суму 543220,78 грн., на даний
момент розгляд справи не закiнчено, а вiдтак вважаємо, що
Красноармiйська ОДПI не матиме у майбутньому правових
пiдстав для стягнення зазначеної суму грошових коштiв. Станом
на кiнець 2011 року зазначенi судовi справи по сутi не
розглянуто.

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

№ Наименование показателей Ед 2009р. 2010 р. 2011 р. изм.
факт факт факт 1. Совокупный валовый оборот т грн 82954,0
106252,0 116958,0 2. Объем реализации в оптовых ценах т грн
68478,1 90738,78 90610,56 в т.ч. объем реализации Г П т грн
61479,4 88470,98 90598,20 3. ТП в действующих ценах т грн
61447,0 88542,2 90560,91 4. Основная номенклатура:
Электродвигатели ДАО 130 шт 589983 704659 612565 т грн
56146,7 70762,8 79932,17 Электродвигатели шт 22981 50500
44500 т грн 1532,1 3787,0 3989,84 Штампованные изделия т грн
328,9 544,0 432,26 РТИ т грн 1138,9 1430,3 2253,60 Петля
средняя (литая) шт 339500 449800 382800 т грн 587,7 865,4
1221,23 Петля средняя (штамп) шт 33330 - т грн 57,3 - Труба
коллектора шт 140805 175740 195700 т грн 1394,3 1823,0
2305,41 Прочее т грн 261 329,8 426,41 5. Ср списочная
численность - всего чел 223 231 207 в том числе ППП чел 222
230 206 АУП, служащие чел 30 23 19 основные рабочие чел 141
158 164 вспомогательные рабочие чел 51 50 24 непромперсонал
чел 1 1 1 6. Произв-сть труда (с неспис сост) грнго балансi на
правах володiння, розпорядження, користування, без обмеження
у термiнах. Залишкова вартiсть основних засобiв та iнших
необоротних матерiальних активiв, що значаться на балансi
Пiдприємства, станом на 31.12.2011 р. складає 5059,0 тис. грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв
станом на 31.12.2011 р. на Пiдприємствi складає 26,0 тис. грн.
Основних засобiв, що переданi Пiдприємством в оперативну
оренду немає. На Пiдприємствi надходження, реалiзацiя,
лiквiдацiя та iнше вибуття, ремонти основних засобiв
здiйснювалися в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi
засоби". За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму
399,0 тис. грн., в тому числi: - будинки та споруди на суму 272,0
тис. грн. (придбання нових, полiпшення будинкiв та споруд,
зв'язанi з отриманням в майбутньому економiчних вигод та
капiтальне будiвництво); - машин та обладнання на суму 33,0
тис. грн. (придбання нових, полiпшення обладнання, зв'язанi з
отриманням в майбутньому економiчних вигод); - транспортнi
засоби на суму 1,0 тис. грн.; - iнструменти, прилади на суму 88,0
тис. грн. (придбання нових); - малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи на суму 5,0 тис. грн. (придбання нових). Протягом
звiтного перiоду, Пiдприємство не проводило переоцiнку
основних засобiв. На Пiдприємствi за звiтний перiод вибуло
основних засобiв внаслiдок лiквiдацiї по первiснiй вартостi на
суму 586,0 тис. грн., по залишковiй вартостi 483,0 тис. грн., у
тому числi: - будинки та споруди по первiснiй вартостi 272,0 тис.
грн., знос - 0,0 тис. грн.; - машини та обладнання по первiснiй
вартостi 179,0 тис. грн., знос - 61,0 тис. грн.; - транспортнi
засоби по первiснiй вартостi 5,0 тис. грн., знос - 4,0 тис. грн.; iнструменти, прилади по первiснiй вартостi 109,0 тис. грн., знос 24,0 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи по
первiснiй вартостi на суму 21,0 тис. грн., знос - 14,0 тис. грн. До
складу нематерiальних активiв входять рiзнi облiковi програми й
iн. Рух нематерiальних активiв представлено в таблицi. рiк
сальдо на початок введення списання сальдо на кiнець 2007 10,3
- - 10,3 2008 10 - 2 8 2009 8 - - 8 2010 8 - - 8 2011 8 - 2 6
Виробничi запаси пiдприємства перебувають у постiйному русi. В
основному це виробнича сировина, необхiдна для виробництва
продукцiї. рiк сальдо на початок сальдо на кiнець у тис. грн. 2007
1926,9 2824,9 2008 2825,0 2095,0 2009 2095,0 2372,0 2010
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2372,0 5663,0 2011 5663,0 1791,0 Нелiквiдих запасiв на
пiдприємствi немає. Дебiторська заборгованiсть в основному
складається iз заборгованостi покупцiв перед пiдприємством, має
тенденцiю до коливань. Резерв сумнiвних боргiв на Пiдприємствi
не створювався. За 2007 рiк дебiторська заборгованiсть склала в
сумi 102,1 тис. грн., 2008 рiк - 14917 тис. грн.,2009 рiк - 12246,0
тис. грн., 2010 рiк - 21969 тис. грн., 2011 р. - 30023 тис. грн. На
пiдприємствi ведеться постiйна робота з боржниками у зв'язку iз
чим простроченої дебiторської заборгованостi немає.
Інформація про 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. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні
активів підприємства, інформація щодо
планів капітального будівництва,
розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких
планів, суми видатків, в тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування,
прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її
завершення

Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення: будiвлi
та споруди- 33,5 %, машини та обладнання - 94,1 %, транспортнi
засоби - 59,4 %, iншi - 70,4 %, в цiлому 51,1 %. Пiдприємство
здiйснює господарську дiяльнiсть на основi права власностi, на
свiй розсуд володiє, користується i розпоряджається належним
йому майном, у тому числi має право надати майно iншим
суб'єктам для використання його на правi власностi, правi
господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на
основi iнших форм правового режиму майна, передбачених
Господарчим Кодексом України. Виробничi потужностi потужностi Пiдприємства, що використовуються в процесi
виробництва продукцiї. Пiдприємство володiє виробничими
потужностями, що значаться на його балансi на правах
володiння, розпорядження, користування, без обмеження у
термiнах. Для виробництва готової продукцiї використовуються
автоматична лiнiя "STATOMAT" i преси "GRIMAR", "PASZ" виробничу потужнiсть яких ми використовуємо i оцiнюємо таким
чином. Кожна одиниця продукцiї має бути виготовлена з
вживанням всiх видiв устаткування. При цьому час виготовлення
нам вiдомий. При випуску статора i ротора рiзного типоразмера
використовуються обоє пресса. Остаточне виготовлення статора
проводиться на лiнiї "STATOMAT". Знаючи витрати часу на
виконання операцiї можна розрахувати яку максимальну кiлькiсть
одиниць кожного виду продукцiї можна виготовити за
аналiзований промiжок часу (змiна, тиждень, мiсяць, рiк).
Виробнича потужнiсть лiнiї "STATOMAT" при 80 % коефiцiєнтi
використання може виробити 500 000 шт. статора в рiк.
Виробнича потужнiсть преса "GRIMAR " - 180 000 комплектiв
продукцiї. Виробнича потужнiсть преса "PASZ" - 270000
комплектiв продукцiї. Основних засобiв, щодо яких iснують
передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi
на Пiдприємствi немає. Основнi засоби у податковiй заставi не
знаходяться. Виробничi потужностi Пiдприємства розташованi за
адресами: м. Красноармiйськ, вул. Днiпропетровська, 130.
Протягом звiтного року виробничi потужностi Пiдприємства
використовувались практично на 86 %. Ступiнь використання
основних засобiв виробничого призначення:будiвлi та споруди97 %, машини та обладнання - 76,0 %, транспортнi засоби - 91
%, iншi - 73 % , в цiлому - 86 %. Основних засобiв
невиробничого призначення на пiдприємствi не має. Первiсна
вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р. становить
10337,0 тис. грн., у тому числi: - первiсна вартiсть будинкiв та
споруд складає 6987,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть машин та
обладнання складає 2572,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть
транспортних засобiв складає 298,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть
iнструментiв, приладiв, iнвентарю на суму 272,0 тис. грн; первiсна вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв
складає 208,0 тис. грн. Пiдприємство володiє основними
засобами, що значаться на його балансi на правах володiння,
розпорядження, користування, без обмеження у термiнах.
Залишкова вартiсть основних засобiв та iнших необоротних
матерiальних активiв, що значаться на балансi Пiдприємства,
станом на 31.12.2011 р. складає 5059,0 тис. грн. Первiсна
вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на
31.12.2011 р. на Пiдприємствi складає 26,0 тис. грн. Основних
засобiв, що переданi Пiдприємством в оперативну оренду немає.
На Пiдприємствi надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше
вибуття, ремонти основних засобiв здiйснювалися в цiлому
вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". За звiтний перiод
надiйшло основних засобiв на суму 399,0 тис. грн., в тому числi: будинки та споруди на суму 272,0 тис. грн. (придбання нових,
полiпшення будинкiв та споруд, зв'язанi з отриманням в
майбутньому економiчних вигод та капiтальне будiвництво); машин та обладнання на суму 33,0 тис. грн. (придбання нових,
полiпшення обладнання, зв'язанi з отриманням в майбутньому
економiчних вигод); - транспортнi засоби на суму 1,0 тис. грн.; iнструменти, прилади на суму 88,0 тис. грн. (придбання нових); малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 5,0 тис. грн.
(придбання нових). Протягом звiтного перiоду, Пiдприємство не
проводило переоцiнку основних засобiв. На Пiдприємствi за
звiтний перiод вибуло основних засобiв внаслiдок лiквiдацiї по
первiснiй вартостi на суму 586,0 тис. грн., по залишковiй вартостi
483,0 тис. грн., у тому числi: - будинки та споруди по первiснiй
вартостi 272,0 тис. грн., знос - 0,0 тис. грн.; - машини та
обладнання по первiснiй вартостi 179,0 тис. грн., знос - 61,0 тис.
грн.; - транспортнi засоби по первiснiй вартостi 5,0 тис. грн.,
знос - 4,0 тис. грн.; - iнструменти, прилади по первiснiй вартостi
109,0 тис. грн., знос - 24,0 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи по первiснiй вартостi на суму 21,0 тис. грн.,
знос - 14,0 тис. грн. Згiдно вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби" на
Пiдприємствi та Наказу про облiкову полiтику Пiдприємства
амортизацiя нараховується: 1. Прямолiнiйним методом, виходячи
iз строку корисного використання об'єктiв основних засобiв; 2. У
першому мiсяцi використання об'єктiв в розмiрi 100 % їх
амортизуємої вартостi (для МНМА). За звiтний перiод на
Пiдприємствi нараховано амортизацiї у сумi 569,0 тис. грн., в
тому числi: - амортизацiя будинкiв та споруд на суму 97,0 тис.
грн.; - амортизацiя машин та обладнання на суму 402,0 тис. грн.;
- амортизацiя транспортних засобiв на суму 25,0 тис. грн.; амортизацiя iнструментiв, приладiв на суму 41,0 тис. грн.; амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв на
суму 4,0 тис. грн. Плани капiтального будiвництва товариство
поки що не робить, а от продовження модернiзацiї та
вiдродження стоять у планах по мiрi можливостi у найближчi
термiни. Спосiб фiнансування такого придбання та ремонтiв власнi кошти пiдприємства. Основними видами впливу
Пiдприємства на навколишнє природне середовище будуть: на
земельнi ресурси - змiна ландшафту, використання земельних
дiлянок пiд будiвництво; на повiтряне середовище - забруднення
атмосфери викидами у виглядi твердих i газоподiбних речовин;
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на водне середовище - скидання забруднюючих речовин; на
флору, фауну, техногенне середовище - опосередкований вплив,
надаваний на природнє середовище вище перерахованими
видами впливу; на соцiальне середовище - полiпшення
соцiальних умов життя у зв'язку зi створенням додаткових
робочих мiсць населенню й додатковий вплив, надаваний знову
створиними джерелами пiдприємства на усi вище перерахованi
середовища перебування. У результатi атмосферного, 'рунтового
й водного забруднення вiдбувається збiднiння 'рунтiв,
рослинностi (видового складу), гноблення й зниження їхньої
продуктивностi. Крiм того, видом впливу на навколишнє
середовище є шум, видiлюваний при роботi технологiчного й
сантехнiчного встаткування. Перелiк обмежень Екологiчнi
обмеження До числа найбiльш важливих екологiчних обмежень у
перiод роботи комбiнату вiдносяться: збереження безпеки
населення; збереження земель, лiсiв, рекреацiйних зон; захист
'рунтiв, пiдземних i поверхневих вод, атмосфери вiд забруднення;
забезпечення нормального функцiонування iснуючих
промислових об'єктiв i комунiкацiй; збереження корисних
копалин; дотримання нормативiв гранично припустимих скидань
стiчних вод у воднi об'єкти й викидiв в атмосферу. При роботi
Пiдприємства врахованi екологiчнi вимоги наступних
нормативних документiв: гранично припустимi концентрацiї
шкiдливих речовин у повiтрi населених мiсць (ПДК); нормативи
якостi води комунально-побутового водокористування (Правила
охорони поверхневих вод вiд забруднення оборотними водами);
перелiк гранично припустимих концентрацiй (ПДК) (Санiтарнi
правила й норми охорони поверхневих вод вiд забруднення,
Санпин № 4630-88); припустимi рiвнi потужностi експлуатацiйної
дози (МЭД) зовнiшнього гамма-випромiнювання. (Положення про
радiацiйний контроль по об'єктах будiвництва й пiдприємствам
стройиндустрии й будматерiалiв України, ДБН В.1-4-1.01-97).
Екологiчнi обмеження й вимоги забезпечуються: чинним
законодавством України в областi рацiонального використання й
охорони земельних i водних ресурсiв, рослинного й тварини
миру; органiзацiєю спостережень за змiною гiдрологiчної
обстановки, за станом будинкiв i споруджень Санiтарноепiдемiологiчнi обмеження Основнi обмеження, пов'язанi з
дiяльнiстю виробництва, стосуються наступних соцiальних
питань: впливу на зони вiдпочинку; використання земель;
здоров'я населення i його безпеки, що проживає в районi
розмiщення комбiнату; ступеня стурбованостi людей можливим
негативним впливом проектованого пiдприємства на навколишнє
середовище. Природоохороннi вимоги спрямованi на захист вiд
негативного впливу на рослинний i тваринний мир на
прилягаючiй територiї, збереження генетичної розмаїтостi,
запобiгання вимирання видiв рослин i тварин.
Інформація щодо проблем, які впливають
на діяльність емітента; ступінь залежності
від законодавчих або економічних
обмежень

Проблеми, що стоять перед пiдприємством, є загальнi для всiєї
галузi. Це нестача обiгових коштiв, недостатнiсть сум кредитiв
для модернiзацiї, податковий тиск. Хоча у 2005 роцi пiдприємство
вже змогло почати кредитуватися за кредитною лiнiєю, а на
протязi 2006 року iшов процес поступового погашення вiдсоткiв,
та подальшого збiльшення суми кредиту, яким пiдприємство
користується. На протязi 2007 року товариство змогло зовсiм
розрахуватись по кредитам банкiв i вийти на прибутковiсть
виробництва. Екологiчнi фактори на дiяльнiсть пiдприємства не
впливають. Емiтент постiйно здiйснює контроль викидiв
забруднюючих речовин в атмосферне повiтря та скидiв в воднi
об'єкти згiдно узгоджених планiв - графiкiв контролю з метою
недопущення порушення вимог природоохоронного
законодавства. Завдяки спiвпрацi з стратегiчним партнером
пiдприємству вдалося зняти таку соцiальну проблему як
заборгованiсть по заробiтнiй платi. Iнформацiя щодо проблем,
явi впливають на дiяльнiсть емiтента Основними проблемами, якi
впливають на дiяльнiсть Товариства, є: Зростання цiн на основну
сировину (метал), енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали,
якi залишаються на загальнодержавному рiвнi досить високими i
нестабiльними, значно гальмують складання прогнозiв i планiв на
бiльш тривалi промiжки часу. Для збiльшення
конкурентоздатностi продукцiї комбiнату, як наслiдок Iї
купiвельної необхiдностi Товариство потребує залучення
iнвестицiйних програм для оновлення та розширення виробничих
потужностей, впровадження нових енергосберегаючих
технологiй, що дозволить знизити собiвартiсть продукцiї i
пiдвищити її якiснi характеристики. - недостатня кiлькiсть
iнвестицiй в отрасль. - Значний вiдсоток кредитування. Недостатня кiлькiсть квалiфiкованих молодих фахiвцiв. Недосконале законодавство - Загальна економiчна криза у країнi.
Внаслiдок цього Товариство не має впевненостi у майбутньому та
можливостi своєчасно придбати сировину, нову технiку,
запчастини тощо. Серед соцiальних проблем на першому мiсцi
невисокий рiвень заробiтної плати працiвникiв заводу. Проблеми
свiдчать про високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та
економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у
разi змiн у економiцi та податковiй полiтицi Держави, а звiдси
полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента: - податкове
навантаження; - полiтична нестабiльнiсть; - зростання iнфляцiї та
зниження впевненостi споживачiв у майбутньому тощо.

Інформація про факти виплати штрафних
санкцій (штраф, пеня, неустойка) і
компенсацій за порушення законодавства

На протязi 2011 року Товариство отримало штрафних санкцiй на
суму 76,0 тис. грн., у тому числi: по податку на доходи фiзичних
осiб 1,0 тис. грн.; по податку на додану вартiсть -43,0 тис. грн.;
штрафнi санкцiї - 21,5 тис. грн.; штрафнi санкцiї постачальникiв 10,5 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування
діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі
шляхи покращення ліквідності за
оцінками фахівців емітента

Керiвництво завода планує фiнансування дiяльностi за рахунок
кредититорської заборгованностi. Для економiчної оцiнки
платоспроможностi i фiнансової стабiльностi був проведений
аналiз активiв i пасивiв пiдприємства на пiдставi даних Балансу
станом на 31.12.2011 року у порiвняннi з попереднiми 2010 р. На
основi отриманих облiкових даних були розрахованi показники
фiнансового положення публiчного акцiонерного товариства
"Завод "Електродвигун" та здiйснений аналiз цих показникiв.
Найменування показнику Формула розрахунку Нормативне
значення На 01.01.11 На 31.12.11 Аналiз лiквiдностi пiдприємства
Коефiцiєнт покриття ф.1 р. 260/ ф.1р.620 > 1 1,2 1,2 Коефiцiєнт
швидкої лiквiдностi ф.1 (р. 260 - р. 100 -р.110-р. 120 -р. 130-р.
140) / ф.1 р. 620 0,6 - 0,8 1,05 1,16 Коефiцiєнт абсолютної
лiквiдностi ф.1 (р. 220 + р. 230 +р.240) / ф.1 р. 620 0,25-0,5
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0,002 0,002 Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) ф.1 ( р. 260 - р.
620) >0 збiльшення 7319 7276 Аналiз платоспроможностi
(фiнансової стiйкостi) пiдприємства Коефiцiєнт
платоспроможностi (автономiї) ф.1 р. 380 / ф.1 р. 640 > 0,5 0,31
0,28 Коефiцiєнт фiнансування ф.1 ( р. 430 + р. 480 + р. 620 + р.
630) / ф.1 р. 380 <1 зменшення 2,28 2,61 Коефiцiєнт
забезпеченостi власними оборотними засобами ф.1 (р. 260-р.
620) /ф.1 р. 620 >0,1 0,24 0,22 Коефiцiєнт маневреностi власного
капiталу ф.1 (р. 260-р. 620) /ф.1 р.380 >0 збiльшення 0,55 0,58
Аналiз рентабельностi пiдприємства Коефiцiєнт рентабельностi
активiв ф.2р.220 або р.225/ф.1(р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2 >0
збiльшення -0,07 -0,02 Коефiцiєнт рентабельностi власного
капiталу ф.2р.220 або р.225/ф.1(р.380(гр.3)+р380(гр.4))/2 >0
збiльшення -0,23 -0,05 Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi
ф.2р.220 або р.225/ ф.2 р. 035 >0 збiльшення -0,03 -0,007
Коефiцiєнт рентабельностi продукцiї ф. 2р.100(або р. 105) +090060 / ф.2 (р. 040+070+080) >0 збiльшення 0,04 0,01 Аналiз
дiлової активностi пiдприємства Коефiцiєнт оборотностi активiв
ф.2р. 035/ф.1(р. 280 (гр. 3) +р. 280 (гр.4)) /2 збiльшення 2,0 2,0
Коефiцiєнт оборотностi основних засобiв (фондовiддача) ф.2 р.
035 / ф.1(р. 031 (гр. 3)+р. 031 (гр. 4)) / 2 збiльшення 8,5 9,5
Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу ф.2 р. 035 / ф.1( 380
(гр. 3)+р. 380 (гр. 4)) / 2 збiльшення 6,9 7,7 Аналiз майнового
стану пiдприємства Коефiцiєнт зносу основних засобiв ф.1 р. 032
/ ф.1р.031 зменшення 0,46 0,51 Коефiцiєнт оновлення основних
засобiв ф.5 р. 260 (гр. 5)/ ф.1р.031 (гр.4 ) збiльшення 0,04 0,04
Коефiцiєнт вибуття основних засобiв ф.5 р. 260 (гр. 8 ) /
ф.1р.031 (гр.3 ) повинен бути менше, нiж коефiцiєнт оновлення
основних засобiв 0,06 0,06 Аналiз лiквiдностi пiдприємства
здiйснюється за даними балансу i дозволяє визначити можливiсть
пiдприємства платити свої поточнi зобов'язання. Аналiз
лiквiдностi пiдприємства здiйснюється шляхом розрахунку таких
показникiв (коефiцiєнтiв): " Коефiцiєнт покриття; " Коефiцiєнт
швидкої лiквiдностi; " Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi "
Коефiцiєнт чистого оборотного капiталу. Коефiцiєнт загальної
лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних
активiв до поточного зобов'язанням пiдприємства i показує
достатнiсть ресурсiв пiдприємства, що можуть бути використанi
для погашення його поточних зобов'язань. У загальному випадку
пiдприємство враховується лiквiдним, якщо має чистий оборотний
капiтал, тобто його поточнi активи бiльш нiж поточнi
зобов'язання. Значення цього коефiцiєнту у Пiдприємства
протягом звiтного перiоду не змiнилося у порiвняннi iз значенням
цього коефiцiєнту на початок року i становить 1,2, що вище
нормативного значення, тобто Пiдприємство має достатньо
ресурсiв для погашення своїх короткострокових зобов'язань.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi розраховується як вiдношення
найбiльш лiквiдних оборотних коштiв (коштiв i їхнiх еквiвалентiв,
поточних фiнансових iнвестицiй i дебiторської заборгованостi) до
поточних зобов'язань пiдприємства. Вiн вiдображає платiжнi
можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за
умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами.
Значення показника швидкої лiквiдностi протягом звiтного
перiоду вище нормативного i на кiнець звiтного перiоду
становить 1,16, що свiдчить про наявнiсть лiквiдних коштiв у
структурi власних заощаджень. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
обчислюється як вiдношення коштiв i їхнiх еквiвалентiв i
поточних фiнансових iнвестицiй до поточного зобов'язанням.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв
пiдприємства може бути сплачена негайно. Значення цього
коефiцiєнту протягом звiтного перiоду менш нормативного i на
кiнець звiтного перiоду становить 0,002, що свiдчить про
невисоку долю високолiквiдних коштiв у структурi власних
заощаджень. Чистий оборотний капiтал розраховується як
рiзниця мiж оборотними активами пiдприємства i його поточними
зобов'язаннями. Його наявнiсть i величина свiдчать про
можливiсть пiдприємства платити свої поточнi зобов'язання i
розширювати подальшу дiяльнiсть. На Пiдприємствi станом на
31.12.2011 р. чистий оборотний капiтал складає 7276. Аналiз
платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства
здiйснюється за даними балансу пiдприємства, характеризує
структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь
фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх
джерел фiнансування дiяльностi. Аналiз платоспроможностi
(фiнансової стiйкостi) пiдприємства здiйснюється шляхом
розрахунку таких показникiв (коефiцiєнтiв): " коефiцiєнт
платоспроможностi (автономiї); " коефiцiєнт фiнансування; "
коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами; "
коефiцiєнт маневреностi власного капiталу. Коефiцiєнт фiнансової
стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) розраховується як
вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу
пiдприємства i показує питому ваги власного капiталу в загальнiй
сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Значення цього
коефiцiєнту протягом звiтного перiоду нижче нормативного i на
кiнець звiтного перiоду становить 0,28, що свiдчить про нестiйкий
фiнансовий стан пiдприємства. Коефiцiєнт структури капiталу
(фiнансування) розраховується як спiввiдношення залучених та
власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд
залучених засобiв. Значення цього коефiцiєнту на кiнець звiтного
перiоду дорiвнює 2,61. Це означає, що на кожну гривню власних
засобiв Пiдприємство залучило 2,61 грн. залучених коштiв.
Протягом звiтного перiоду спостерiгається тенденцiя збiльшення
цього коефiцiєнту. Коефiцiєнт забезпеченостi власними
оборотними засобами розраховується як вiдношення величини
чистого оборотного капiталу до величини поточних зобов'язань
пiдприємства i показує забезпеченiсть пiдприємства власними
оборотними засобами. Значення цього коефiцiєнту на кiнець
звiтного перiоду становить 0,22, що свiдчить про наявнiсть
власних оборотних коштiв. Коефiцiєнт маневреностi власного
капiталу показує, яка частина власного капiталу
використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто
вкладена в оборотнi засоби, а яка капiталiзована. Коефiцiєнт
маневреностi власного капiталу розраховується як вiдношення
чистого оборотного капiталу до власного капiталу. На кiнець
звiтного перiоду значення цього коефiцiєнту становить 0,58, що
свiдчить про те, що власний капiтал спрямований на придбання
необоротних активiв. Аналiз дiлової активностi Пiдприємства
дозволяє зробити висновок про збiльшення чистого доходу вiд
реалiзацiї продукцiї, одночасно спостерiгається зменшення
оборотностi кредиторської та дебiторської заборгованостi,
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збiльшення фондовiддачi та збiльшення коефiцiєнту оборотностi
власного капiталу, тобто на Пiдприємствi спостерiгається
полiпшення фiнансового стану порiвняно з 2010 р. Крiм того за
поточний рiк збiльшилась ефективнiсть використання власного
капiталу в цiлях отримання прибутку. Проведений аналiз показує,
що Пiдприємство в аналiзованому перiодi: " Пiдприємство не мало
достатньо високолiквiдних коштiв для погашення своїх
короткострокових зобов'язань. " Приток фiнансових ресурсiв
здiйснювався через залученi кошти. " Фiнансова стiйкiсть
Пiдприємства протягом перiоду, що аналiзується залишалася на
достатньому рiвнi.
Інформацію про вартість укладених, але
ще не виконаних договорів (контрактів)
на кінець звітного періоду (загальний
підсумок) та про очікувані прибутки від
виконання цих договорів

В 2011 роцi ПАТ "Електродвигун" було зареєстровано 181
договори. Не виконаних договорiв не має. З основними
контрагентами пiдприємство має довгостроковi вiдносини тому
усi основнi договори перейшли з 2011 р. на 2012 р.

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

Стратегiя розвитку ПАТ "Завод "Електродвигун" набуває своє
вiдображення в наступних стратегiчних цiлях пiдприємства: 1.
Розширення асортименту виробiв. 2. Збiльшення обсягiв
реалiзацiї до 2012 року на 31% вiдповiдно до 2008 року завдяки:
а) змiцненню конкурентної позицiї пiдприємства на дiйсних
ринках України; б) виходу на новi ринки України (Закарпатської,
Iвано-Франкiвської та Рiвненської областей) та зарубiжжя; 3.
Збiльшення обсягiв виробництва пiдприємства до 2012 року на
31% вiдповiдно до 2008 року завдяки нарощуванню виробничих
потужностей. Таким чином, тенденцiї розвитку ринку двигунiв
України в цiлому й конкурента позицiя ПАТ "Завод
"Електродвигун" на ньому вимагають необхiднiсть значного
розширення виробничих потужностей пiдприємства вiдповiдно до
зростання попиту на його продукцiю. Крiм того в планах ПАТ
"Завод "Електродвигун" подальше залучення банкiвських
кредитiв для збiльшення обiгових коштiв. В планах на 2011-2011
роки придбання та встановлення нової автоматизованої
виробничої 2лiнiї, що повинно привести до зменшення
використання ручної працi та пiдвищенню виробництва. Плановi
капiтальнi вкладення 4,0 млн. грн. за два роки, тобто по 2,0 млн.
грн. на рiк.

Опис політики емітента щодо досліджень
та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік

Найбiльш важливим є вивчення попиту споживачiв, дослiдження
ринку, прогнозування обсягу продажiв, i просування продукцiї на
ринку, тому що вiд цього залежить у найбiльшiй мерi
прибутковiсть пiдприємства. У цьому напрямку запланованi на
заводi наступнi дослiдження й роботи: - аналiз динамiки продажiв
по видах продукцiї, регiонам, ринкам; - аналiз динамiки цiн; - збiр
iнформацiї про обсяги продажiв конкурентiв; - аналiз
конкурентоспроможностi продукцiї конкурентiв; - аналiз
конкурентоспроможностi випускає продукции, що; - анкетування
з питань збуту; - органiзацiя реклами продукцiї; - участь у
виставках. По збуту готової продукцiї в план включенi роботи: висновок договорiв на поставку продукцiї й сервiсне
обслуговування; - видача замовлень пiдприємству на
виробництво окремих видiв продукцiї; розробка схем
транспортування продукцiї.

Інформація щодо судових справ,
стороною в яких виступає емітент, його
дочірні підприємства або його посадові
особи (дата відкриття провадження у
справі, сторони, зміст та розмір позовних
вимог, найменування суду, в якому
розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових
справ про це зазначається

23.11.2011 р. за ухвалою Донецького окружного
адмiнiстративного суду вiдкрито провадження у справi №
2а/0570/22040/2011 за позовом Красноармiйської об'єднаної
державної податкової iнспекцiї до ПАТ "Завод "Електодвигун" про
стягнення коштiв з рахункiв у банках, обслуговуючих такого
платника податкiв, в рахунок погашення податкового боргу, з
податку на додану вартiсть в сумi 543722,76 грн., наявнiсть якого
(тобто податкового боргу по ПДВ) на теперiшнiй час оспорюється
ПАТ "Завод "Електродвигун" у справi що знаходиться у
провадженнi Вищого адмiнiстративного суду України за № К21754/10 вiдкритiй за касацiйною скаргою ПАТ "Завод
"Електродвигун" на постанову Донецького адмiнiстративного суду
вiд 11.05.2010., у справi № 2а-3823/09/0570 за позовом ПАТ
"Завод "Електородвигун" до Красноармiйської ОДПI про визнання
недiйсними податкових повiдомлень-рiшень №0000632340/0 вiд
25.09.2008 р., № 0000632340/1 вiд 08.12.2008 р., №0000632340/2
вiд 02.03.2009 р., на загальну суму 543220,78 грн., на даний
момент розгляд справи не закiнчено, а вiдтак вважаємо, що
Красноармiйська ОДПI не матиме у майбутньому правових
пiдстав для стягнення зазначеної суму грошових коштiв. Станом
на кiнець 2011 року зазначенi судовi справи по сутi не
розглянуто.

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

№ Наименование показателей Ед 2009р. 2010 р. 2011 р. изм.
факт факт факт 1. Совокупный валовый оборот т грн 82954,0
106252,0 116958,0 2. Объем реализации в оптовых ценах т грн
68478,1 90738,78 90610,56 в т.ч. объем реализации Г П т грн
61479,4 88470,98 90598,20 3. ТП в действующих ценах т грн
61447,0 88542,2 90560,91 4. Основная номенклатура:
Электродвигатели ДАО 130 шт 589983 704659 612565 т грн
56146,7 70762,8 79932,17 Электродвигатели шт 22981 50500
44500 т грн 1532,1 3787,0 3989,84 Штампованные изделия т грн
328,9 544,0 432,26 РТИ т грн 1138,9 1430,3 2253,60 Петля
средняя (литая) шт 339500 449800 382800 т грн 587,7 865,4
1221,23 Петля средняя (штамп) шт 33330 - т грн 57,3 - Труба
коллектора шт 140805 175740 195700 т грн 1394,3 1823,0
2305,41 Прочее т грн 261 329,8 426,41 5. Ср списочная
численность - всего чел 223 231 207 в том числе ППП чел 222
230 206 АУП, служащие чел 30 23 19 основные рабочие чел 141
158 164 вспомогательные рабочие чел 51 50 24 непромперсонал
чел 1 1 1 6. Произв-сть труда (с неспис сост) грн 275547
383299,42 398946,74 Произв-сть труда на 1-го осн. раб. грн
435794 560393,46 552200,67 7. ФОТ-всего (с неспис составом) т
грн 4080,5 6100,2 6280,5 в том числе АУП, служащие т грн 985,3
1229,7 1068,50 основные рабочие т грн 2103,4 3484,4 3795,54
вспомогательные рабочие т грн 991,8 1386,1 1416,46 8. Ср
месячная з/п по предприятию грн 1525 2200,6 2275,75 9.
Себестоимость ТП т грн 61828,2 90107,5 91022,14 10. Затраты на
1 грн ТП грн 1,0 1,0 1,01 11. Рентабельность производства % 0,62 -1,7 -0,51 12. Результат производства т грн -381,6 -1565,4 461,2 13. Прибыль (збиток) от реализации т грн 402,0 -2897,0 637,9 14. Чистая прибыль (збиток) т грн 372,0 -2941,0 -689,0
Динамiка показникiв у грошовому вимiрi за основним видом
дiяльностi: Обсяг реалiзацiї продукцiї: 2008 рiк - 89078 тис. грн.
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2009 рiк - 82954 тис. грн. 2010 рiк - 106252 тис. грн. 2011 рiк 116958 тис. грн. З вищенаведених показникiв можна зробити
висновок, що обсяг реалiзацiї продукцiї за останнi роки iстотно
пiдвищився. З кожним роком вiдповiдно до попереднього року,
обсяг реалiзацiї продукцiї пiдвищується: У 2010 роцi обсяг
реалiзацiї продукцiї збiльшився на 28 % у порiвняннi з 2009 р., а
у 2011 р. збiльшився на 10% у порiвняннi з 2010 р. у 2010 р. вiн
збiльшився на 28 % по вiдношенню до 2009 р. Подiй пiсля дати
балансу, що мають суттєве значення для оцiнки фiнансового
стану пiдприємства не було. Публiчне акцiонерне товариство"
Завод "Електродвигун", код ЄДРПОУ 14309014 повiдомляє, що 27
квiтня 2012 року о 15-00 годинi в примiщеннi залу нарад ПАТ
"Завод "Електродвигун" вiдбудуться загальнi збори акцiонерiв за
адресою:85300,Донецька область,мiсто Красноармiйськ,вул
Днiпропетровська,130 Порядок денний загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "Завод "Електродвигун" 1.Про обрання робочих
органiв зборiв та лiчильної комiсiї зборiв. 2.Затвердження
регламенту проведення зборiв. 3.Розгляд рiчного звiту ПАТ
"Завод "Електродвигун" за 2011рiк. 4.Розгляд висновкiв ревiзiйної
комiсiї ПАТ "Завод "Електородвигун" за 2011рiк 5.Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту
виконавчого органу,висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод
"Електродвигун". 6.Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства та
визначення розмiру дивiдендiв за 2011 рiк; 7.Про визначення
основних напрямкiв дiяльностi ПАТ "Завод "Електродвигун" на
2012 рiк; 8. Про обрання членiв наглядової ради; 9. Про обрання
членiв правлiння; 10.Про обрання членiв ревiзiйної комiсiї; Дата
складання перелiку акцiонерiв ПАТ "Завод "Електродвигун", якi
мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв - 23 квiтня
2012 року. Реєстрацiя акцiонерiв буде проводиться 27.04.2012 з
14.00 до 14.45. Для реєстрацiї акцiонерам необхiдно мати при
собi документ, що посвiдчує особу , а для представникiв
акцiонерiв - додатково довiренiсть на право участi у зборах. Для
ознайомлення з матерiалами щодо порядку денного звертатися
за адресою Товариства. Вiдповiдальна особа за ознайомлення з
документами - уповноважена особа по цiнним паперам Подоляка
Наталiя Якiвна.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого
призначення:
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машини та обладнання
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інші
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0

0
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2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
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0
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Ступiнь зносу основних засобiв Виробничого призначення: будiвлi та споруди- 33,5 %, машини та обладнання - 94,1 %, транспортнi засоби - 59,4 %, iншi 70,4 %, в цiлому 51,1 %. Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть на основi права власностi, на свiй розсуд володiє, користується i розпоряджається
належним йому майном, у тому числi має право надати майно iншим суб'єктам для використання його на правi власностi, правi господарського вiдання чи
правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених Господарчим Кодексом України. Виробничi потужностi потужностi Пiдприємства, що використовуються в процесi виробництва продукцiї. Пiдприємство володiє виробничими потужностями, що значаться на його
балансi на правах володiння, розпорядження, користування, без обмеження у термiнах. Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним
законодавством обмеження права власностi на Пiдприємствi немає. Основнi засоби у податковiй заставi не знаходяться. Термiни використування складають
будинкiв та споруд вiд 20 до 50 рокiв; машин та обладнання вiд 5 до 15 рокiв; транспортних засобiв вiд 5 до 15 рокiв; iнструментiв, приладiв вiд 4 до 10
рокiв. Об'єкти основних засобiв використовуються Пiдприємством за цiльовим призначенням. На пiдприємствi постiйно проводяться поточнi та капiтальнi
ремонти основних засобiв усiх груп. Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi на Пiдприємствi
немає. Основнi засоби у податковiй заставi не знаходяться. Виробничi потужностi Пiдприємства розташованi за адресами: м. Красноармiйськ, вул.
Днiпропетровська, 130. Протягом звiтного року виробничi потужностi Пiдприємства використовувались практично на 86 %. Ступiнь використання основних
засобiв виробничого призначення:будiвлi та споруди- 97 %, машини та обладнання - 76,0 %, транспортнi засоби - 91 %, iншi - 73 % , в цiлому - 86 %.
Основних засобiв невиробничого призначення на пiдприємствi не має. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р. становить 10337,0 тис.
грн., у тому числi: - первiсна вартiсть будинкiв та споруд складає 6987,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть машин та обладнання складає 2572,0 тис. грн.; первiсна вартiсть транспортних засобiв складає 298,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентарю на суму 272,0 тис. грн; - первiсна
вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв складає 208,0 тис. грн. Пiдприємство володiє основними засобами, що значаться на його балансi на
правах володiння, розпорядження, користування, без обмеження у термiнах. Залишкова вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних
активiв, що значаться на балансi Пiдприємства, станом на 31.12.2011 р. складає 5059,0 тис. грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних
засобiв станом на 31.12.2011 р. на Пiдприємствi складає 26,0 тис. грн. Основних засобiв, що переданi Пiдприємством в оперативну оренду немає. На
Пiдприємствi надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше вибуття, ремонти основних засобiв здiйснювалися в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi
засоби". За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 399,0 тис. грн., в тому числi: - будинки та споруди на суму 272,0 тис. грн. (придбання нових,
полiпшення будинкiв та споруд, зв'язанi з отриманням в майбутньому економiчних вигод та капiтальне будiвництво); - машин та обладнання на суму 33,0
тис. грн. (придбання нових, полiпшення обладнання, зв'язанi з отриманням в майбутньому економiчних вигод); - транспортнi засоби на суму 1,0 тис. грн.; iнструменти, прилади на суму 88,0 тис. грн. (придбання нових); - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 5,0 тис. грн. (придбання нових).
Протягом звiтного перiоду, Пiдприємство не проводило переоцiнку основних засобiв. На Пiдприємствi за звiтний перiод вибуло основних засобiв внаслiдок
лiквiдацiї по первiснiй вартостi на суму 586,0 тис. грн., по залишковiй вартостi 483,0 тис. грн., у тому числi: - будинки та споруди по первiснiй вартостi 272,0
тис. грн., знос - 0,0 тис. грн.; - машини та обладнання по первiснiй вартостi 179,0 тис. грн., знос - 61,0 тис. грн.; - транспортнi засоби по первiснiй вартостi
5,0 тис. грн., знос - 4,0 тис. грн.; - iнструменти, прилади по первiснiй вартостi 109,0 тис. грн., знос - 24,0 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи по первiснiй вартостi на суму 21,0 тис. грн., знос - 14,0 тис. грн. Згiдно вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби" на Пiдприємствi та Наказу про облiкову
полiтику Пiдприємства амортизацiя нараховується: 1. Прямолiнiйним методом, виходячи iз строку корисного використання об'єктiв основних засобiв; 2. У
першому мiсяцi використання об'єктiв в розмiрi 100 % їх амортизуємої вартостi (для МНМА). За звiтний перiод на Пiдприємствi нараховано амортизацiї у
сумi 569,0 тис. грн., в тому числi: - амортизацiя будинкiв та споруд на суму 97,0 тис. грн.; - амортизацiя машин та обладнання на суму 402,0 тис. грн.; амортизацiя транспортних засобiв на суму 25,0 тис. грн.; - амортизацiя iнструментiв, приладiв на суму 41,0 тис. грн.; - амортизацiя малоцiнних необоротних
матерiальних активiв на суму 4,0 тис. грн.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

12526

13215

Статутний капітал (тис. грн.)

13469

13469

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

13469

13469

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд
17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України 31.03.99 N 87. 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 перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(12526.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(13469.000
тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого
статутного капiталу до вартостi чистих активiв та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Дата погашення

X

0

X

X

у тому числі:
0

0

X

0

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними
цінними паперами
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами
ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями
(всього)

X

0

X

X

за іншими цінними
паперами (у тому
числі за похідними
цінними
паперами)(за кожним
видом):

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові
зобов'язання

X

13

X

X

Фінансова допомога
на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

32664

X

X

Усього зобов'язань

X

32677

X

X

Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Iншi зобов'язання складають 32664,0 тис. грн. Бiльш детальнiша iнформацiя наведена
в примiтках до фiнансової звiтностi.

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

-

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

-

є) інформація про органи управління емітента

-

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

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

-

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

-

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

г) інформація про похідні цінні папери

-

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

-

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

-

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

-

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

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

-

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)

-

Річна звітність емітента
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) 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

-

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

-

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

-

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

-

17. 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

-

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

-

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

-

20. Основні відомості про ФОН

-

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

-

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

-

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

-

24. Правила ФОН

-

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності

-

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)
житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні)

-

30.
Примітки

У зв`язку з вiдсутнiстю iнформацiї про певнi дiї емiтентом не надано: 1г. iнформацiя про
одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; 1е. iнформацiя про рейтингове агентство,
оскiльки у Статутному капiталi державна частка вiдсутня, Товариство стратегiчне значення для
економiки не має, монопольне становище не займає. 1 є. iнформацiя про органи управлiння
емiтента - акцiонерними товариствами не надається; 7. iнформацiя про дивiденди - дивiденди не
нараховували та не сплачували; 9б. iнформацiя про облiгацiї емiтента та iншi цiннi папери,
випущенi емiтентом у зв`язку з їх вiдсутнiстю; 9г. iнформацiя про викуп власних акцiй протягом
звiтного перiоду; 9 в). Товариство не є емiтентом iнших цiнних паперiв 9 г). Товариство не
здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного року. 9 д. Сертифiкати цiнних паперiв
скасованi у звязку з дематерiалiзацiєю цiнних паперiв 12. iнформацiя про гарантiї третьої особи
за кожним випуском боргових цiнних паперiв; 15. iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй;
16. iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття; 17. iнформацiя про наявнiсть
прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття; 18. iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; 19. iнформацiя щодо
реєстру iпотечних активiв; 20. основнi вiдомостi про ФОН; 21. iнформацiя про випуски
сертифiкатiв ФОН; 22. iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; 23. розрахунок
вартостi чистих активiв ФОН; 24. правила ФОН; 28.Товариство не складає рiчну фiнансову
звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 29. звiт про стан
об'єкта нерухомостi, у зв`язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань
за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 26. Протокол загальних зборiв вiд 22.04.2010 р.
був наданий 31.05.2010 р. вх. № 2319.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

Обсяг виробництва
№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична од.
вим.)

1

2

1

Виробництво
електродвигунiв

Обсяг реалізованої продукції

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична од.
вим.)

у грошовій формі
(тіс. грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої
продукції

3

4

5

6

7

8

612565 штук

79932.17

88.30

612565 штук

95918.60

82.00

Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати (метал, електроенергiя, вода)

85.64

2

Витрати на оплату працi

5.29

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

1

2

Вид інформації
3

22.04.2011

27.04.2011

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2009

0

0

2

2010

2

1

3

2011

1

0

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

Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть):

Ні

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

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
відсотків

X
X

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

Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

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

Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства

X

Річна звітність емітента
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу
товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення
про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не вiдбувались

Ні

Чи
проводились
у звітному
році загальні
збори
акціонерів у
формі
заочного
голосування?

Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
1

Кількість членів наглядової ради

3

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10
відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10
відсотків акцій

3

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

2

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

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

Інші (запишіть)

Чи створено
в
акціонерному
товаристві
спеціальну
посаду або
відділ, що
відповідає за
роботу з
акціонерами?
(так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
X

Річна звітність емітента
Інше (запишіть)

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

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть):

X

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

Так

Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну
комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової
ради)

Ні

Ні

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6

Секретар загальних зборів

Так

Так

Так

7

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за
роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

10

Інше(запишіть):

Ні

Ні

Ні

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

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції
жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту
або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Так

Ні

Ні

Річна звітність емітента
Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової
ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової
ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію
та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
правління

Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
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

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

2

Положення про наглядову раду

X

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

4

Положення про посадових осіб акціонерного
товариства

5

Положення про ревізійну комісію

6

Положення про акції акціонерного товариства

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

X

8

Інше (запишіть):

X
X

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

Інформація
розповсюджується на
загальних зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі даних
ДКЦПФР про ринок цінних
паперів

Документи надаються
для ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії документів
надаються на
запит акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернетсторінці акціонерного
товариства

1

Фінансова звітність,
результати
діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

2

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

Ні

Так

Ні

Так

Так

3

Інформація про
склад органів
управління
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

4

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

5

Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

6

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку? (так/ні) Ні

Річна звітність емітента

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

Так
1

Не проводились взагалі

2

Менше ніж раз на рік

3

Раз на рік

4

Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

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

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Змiна аудитора визвана змiнами його юридичного статусу

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

Так
Ревізійна комісія

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Положення про ревiзiйну комiсiю

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

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

Так

Ні

1

Випуск акцій

X

2

Випуск депозитарних розписок

X

3

Випуск облігацій

X

Річна звітність емітента
4

Кредити банків

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

6

Інше (запишіть):

X

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

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

X

Не визначились

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

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

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі особа)?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.10.2010 р. у звязку з прийняттям та затвердженням рiшення про
переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, в якому у
тому числi прийняте рiшення про визначення дати припинення реєстру - 25.01.2011 р., з 25.01.2011 р. припинена дiя
договору № 1 вiд 04.09.1997 р. на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв з ТОВ "Полярний реєстр", код
ЕДРПОУ 24823338

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого
відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій
установі або споживачам фінансових послуг.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
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Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової
установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер,
кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.

Річна фінансова звітність
Коди
Дата

01.01.2012

Підприємство

Публiчне акцiонерне
товариство "Завод
"Електродвигун"

за ЄДРПОУ

14309014

Територія

д/н Донецька
Красноармiйський р-н 85300
м. Красноармiйськ вул.
Днiпропетровська, 130

за КОАТУУ

1413200000

за КОПФГ

233

за СПОДУ

0

Організаційно-правова
форма господарювання
Орган державного
управління

Не визначено

Вид економічної діяльності

Виробництво електродвигунів,
генераторів і трансформаторів

за КВЕД

31.10.1

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса:

85300 Донецька область Красноармiйський р-н м. Красноармiйськ вул.
Днiпропетровська, 130

Контрольна сума

Середня кількість
працівників:

207

Баланс станом на 2011 рік

Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість

010

3

2

- первісна вартість

011

8

6

- накопичена амортизація

012

(5)

(4)

Незавершене будівництво

020

171

176

Основні засоби:
- залишкова вартість

030

5712

5059

- первісна вартість

031

10524

10337

- знос

032

( 4812 )

( 5278 )

Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

040

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
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- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

(0

(0)

Відстрочені податкові активи

060

7

7

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

5663

1791

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

3

1

Готова продукція

130

127

111

Товари

140

21

21

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість

160

21969

30023

- первісна вартість

161

21969

30023

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

170

0

1

Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом
- за виданими авансами

180

1

5

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

9448

7825

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

72

79

- у т.ч. в касі

231

1

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

101

96

Усього за розділом II

260

Грошові кошти та їх еквіваленти:

III. Витрати майбутніх періодів

270

3

6

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

13469

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

13469

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

4401

4401

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-4655

-5344

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

13215

12526

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0
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Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

0

0

440

0

0

0
0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

530

29342

31974

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів

540

4

36

- з бюджетом

550

96

13

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

119

98

- з оплати праці

580

266

140

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

259

416

Усього за розділом IV

620

30086

32677

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

Примітки

Валюта балансу ПАТ станом на 01.01.2011 р. у порiвняннi з
валютою балансу станом на 31.12.2010 р. не змiнилась i складає
43301 тис. грн. Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi
чинним законодавством обмеження права власностi на
Пiдприємствi немає. Основнi засоби у податковiй заставi не
знаходяться. Оформлених у банкiвську заставу основних засобiв
станом на 31.12.2011 р. на Пiдприємствi немає. Виробничi
потужностi Пiдприємства розташованi за адресою: Донецька обл.,
м. Красноармейськ, вул. Днiпропетровська, 130. Протягом
звiтного року виробничi потужностi Пiдприємства
використовувались практично на 86 %. Ступiнь використання
основних засобiв виробничого призначення:будiвлi та споруди97 %, машини та обладнання - 76,0 %, транспортнi засоби - 91
%, iншi - 73 % , в цiлому - 86 %. Основних засобiв
невиробничого призначення на пiдприємствi не має. Первiсна
вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р. становить
10337,0 тис. грн., у тому числi: - первiсна вартiсть будинкiв та
споруд складає 6987,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть машин та
обладнання складає 2572,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть
транспортних засобiв складає 298,0 тис. грн.; - первiсна вартiсть
iнструментiв, приладiв, iнвентарю на суму 272,0 тис. грн; первiсна вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв
складає 208,0 тис. грн. Пiдприємство володiє основними
засобами, що значаться на його балансi на правах володiння,
розпорядження, користування, без обмеження у термiнах.
Залишкова вартiсть основних засобiв та iнших необоротних
матерiальних активiв, що значаться на балансi Пiдприємства,
станом на 31.12.2011 р. складає 5059,0 тис. грн. Первiсна
вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на
31.12.2011 р. на Пiдприємствi складає 26,0 тис. грн. Основних
засобiв, що переданi Пiдприємством в оперативну оренду немає.
На Пiдприємствi надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше
вибуття, ремонти основних засобiв здiйснювалися в цiлому
вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". За звiтний перiод
надiйшло основних засобiв на суму 399,0 тис. грн., в тому числi: будинки та споруди на суму 272,0 тис. грн. (придбання нових,
полiпшення будинкiв та споруд, зв'язанi з отриманням в
майбутньому економiчних вигод та капiтальне будiвництво); машин та обладнання на суму 33,0 тис. грн. (придбання нових,
полiпшення обладнання, зв'язанi з отриманням в майбутньому
економiчних вигод); - транспортнi засоби на суму 1,0 тис. грн.; iнструменти, прилади на суму 88,0 тис. грн. (придбання нових); малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 5,0 тис. грн.
(придбання нових). Протягом звiтного перiоду, Пiдприємство не
проводило переоцiнку основних засобiв. На Пiдприємствi за
звiтний перiод вибуло основних засобiв внаслiдок лiквiдацiї по
первiснiй вартостi на суму 586,0 тис. грн., по залишковiй вартостi
483,0 тис. грн., у тому числi: - будинки та споруди по первiснiй
вартостi 272,0 тис. грн., знос - 0,0 тис. грн.; - машини та
обладнання по первiснiй вартостi 179,0 тис. грн., знос - 61,0 тис.
грн.; - транспортнi засоби по первiснiй вартостi 5,0 тис. грн.,
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знос - 4,0 тис. грн.; - iнструменти, прилади по первiснiй вартостi
109,0 тис. грн., знос - 24,0 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи по первiснiй вартостi на суму 21,0 тис. грн.,
знос - 14,0 тис. грн. Згiдно вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби" на
Пiдприємствi та Наказу про облiкову полiтику Пiдприємства
амортизацiя нараховується: 1. Прямолiнiйним методом, виходячи
iз строку корисного використання об'єктiв основних засобiв; 2. У
першому мiсяцi використання об'єктiв в розмiрi 100 % їх
амортизуємої вартостi (для МНМА). За звiтний перiод на
Пiдприємствi нараховано амортизацiї у сумi 569,0 тис. грн., в
тому числi: - амортизацiя будинкiв та споруд на суму 97,0 тис.
грн.; - амортизацiя машин та обладнання на суму 402,0 тис. грн.;
- амортизацiя транспортних засобiв на суму 25,0 тис. грн.; амортизацiя iнструментiв, приладiв на суму 41,0 тис. грн.; амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв на
суму 4,0 тис. грн. На балансi Пiдприємства вiдображена вартiсть
незавершених капiтальних iнвестицiй на будiвництво та
придбання основних засобiв, яка станом на 31.12.2011 р.
становить 176,0 тис. грн., у тому числi: - капiтальнi iнвестицiї у
придбання (виготовлення) основних засобiв - 175,0 тис. грн.; капiтальнi iнвестицiї у придбання (створення) нематерiальних
активiв - 1,0 тис.грн. На балансi Пiдприємства значаться
нематерiальнi активи, що включають авторськi i сумiжнi з ними
права та права на знаки та об'єкти промислової власностi.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2011 р.
становить 6,0 тис. грн., у тому числi: - iншi нематерiальнi активи
складають 6,0 тис. грн. На 31.12.2011 р. їх залишкова вартiсть
склала 2,0 тис. грн. За звiтний перiод на Пiдприємство
нематерiальних активiв не надходило. За звiтний перiод на
Пiдприємствi вибуло нематерiальних активiв на суму 2,0 тис. грн.,
у тому числi: - iншi нематерiальнi активи на суму 2,0 тис. грн.
Нарахування амортизацiї по нематерiальних активах
здiйснюється прямолiнiйним методом протягом термiна їхнього
корисного використання. Нарахування амортизацiї починається з
мiсяця, наступного за мiсяцем введення об'єкта в експлуатацiю, i
припиняється починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем
виведення об'єкта з експлуатацiї. За звiтний перiод на
Пiдприємствi нарахована амортизацiя нематерiальних активiв в
сумi 1,0 тис. грн. в тому числi: - амортизацiя iнших
нематерiальних активiв на суму 1,0 тис. грн. На Пiдприємствi
бухгалтерський облiк товарно-матерiальних цiнностей ведеться
вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси", яким визначенi методологiчнi
принципи формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про
запаси i розкриття її у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до П(С)БО
9 на 31.12.2011 р. вартiсть запасiв склала на Пiдприємствi 1924,0
тис. грн., у тому числi: - сировина та матерiали на суму 1604,0
тис. грн.; - купiвельнi напiвфабрикати на суму 61,0 тис. грн.; паливо на суму 38,0 тис. грн.; - тара i тарнi матерiали на суму 3,0
тис. грн.; - запаснi частини на суму 57,0 тис. грн.; - малоцiннi та
швидкозношуванi предмети на суму 28,0 тис. грн.; - незавершене
виробництво на суму 1,0 тис. грн. - готова продукцiя на суму
111,0 тис. грн.; - товари на суму 21,0 тис. грн. На Пiдприємствi
прийнята постiйна система урахування запасiв. Придбанi або
виготовленi запаси зараховуються на баланс Пiдприємства по
їхнiй фактичнiй собiвартостi, що визначається виходячи з витрат
на їхнє придбання або виготовлення. При вiдпустцi запасiв у
виробництво, продаж або iнше вибуття оцiнка їх здiйснюється по
методу середньозваженої собiвартостi. У балансi запаси
вiдображаються по найменшої з двох оцiнок - початкової вартостi
або чистої вартостi реалiзацiї. Вартiсть переданих в експлуатацiю
МШП списувалася на витрати з подальшою органiзацiєю
оперативного кiлькiсного урахування таких предметiв по мiсцях
експлуатацiї протягом термiна їхнього фактичного використання.
Залишки грошових коштiв на кiнець звiтного року на
Пiдприємствi становлять 79,0 тис. грн., у тому числi: - грошовi
кошти на поточному рахунку у банку - 79,0 тис. грн. На
Пiдприємствi бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi
ведеться вiдповiдно до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть",
яким визначенi методологiчнi принципи формування в
бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську
заборгованiсть i розкриття її у фiнансовiй звiтностi. На
Пiдприємствi дебiторська заборгованiсть за реалiзованi продукцiю
i товари, за виконанi роботи, за виконанi послуги, за реалiзованi
запаси вiдображалася одночасно з визнанням прибутку в розмiрi,
зазначеному в первинних документах. Дебiторська
заборгованiсть по авансах i передплатам виданим вiдображалася
одночасно зi сплатою коштiв (реалiзацiєю немонетарних активiв)
у розмiрi таких оплат (прибутку вiд реалiзацiї немонетарних
активiв). Зменшення дебiторської заборгованостi вiдображалося
одночасно зi збiльшенням активiв у розмiрi такого збiльшення,
або зi зменшенням зобов'язань у розмiрi такого зменшення. На
Пiдприємствi резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.2011 р.
немає. Довгострокова i поточна дебiторська заборгованiсть
вiдображенi в I i II роздiлах активу балансу вiдповiдно.
Довгострокової дебiторської заборгованостi на Пiдприємствi в
2011 роцi не виникало. Первiсна вартiсть дебiторської
заборгованостi за товари, роботи i послуги на 31.12.2011 р.
складає 30023,0 тис. грн., у тому числi з термiном непогашення: до 12 - ти мiсяцiв 30023,0 тис.грн. - вiд 12 до 18-ти мiсяцiв 0,0
тис.грн. - вiд 18-ти до 36-ти мiсяцiв 0,0 тис.грн. Основними
дебiторами, доля яких перевищує 5 % вiд загальної дебiторської
заборгованностi, є: - ПрАТ "Торговий Альянс Норд" - 29659,0
тис.грн. - ПАТ "Мотор Сич" - 302,0 тис. грн.; - Iншi - 62,0 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає
1,0 тис. грн. Первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi за
виданими авансами на 31.12.2011 р. складає 5,0 тис. грн. У статтi
"Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" показується чиста
реалiзацiйна вартiсть (за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв)
заборгованостi дебiторiв, яка не може бути включена до iнших
статей дебiторської заборгованостi та яка вiдображається у
складi оборотних активiв. Ця заборгованiсть дебiторiв становить
7825,0 тис. грн. У тому числi з термiном непогашення: - до 12 ти мiсяцiв 7825,0 тис.грн. - вiд 12 до 18-ти мiсяцiв - немає - вiд
18-ти до 36-ти мiсяцiв - немає Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть включає: - ПАТ "Норд" - 7801,0 тис. грн. (за
електропобутовi товари); - iншi - 24,0 тис. грн. Всього - 7825,0
тис. грн. У статтi "Iншi оборотнi активи" вiдображаються суми
оборотних активiв, якi не можуть бути включенi до наведених
статей роздiлу "Оборотнi активи". Станом на 31.12.2011 р. iншi
оборотнi активи становлять 96,0 тис. грн. Це податковi
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зобов'язання та податковий кредит по ПДВ. Станом на 31.12.2011
р. на Пiдприємствi заборгованостi по довгостроковим кредитам
банкiв немає. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i
послуги на 31.12.2011 р. склала 31974,0 тис. грн. Основними
кредиторами, доля яких перевищує 5 % вiд загальної
кредиторської заборгованностi, є: - ПрАТ Торговий Альянс Норд 30473,0 тис. грн.; - ПАТ "Норд" - 1497,0 тис.грн.; - iншi - 4,0 тис.
грн.. Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами на
31.12.2011 р. складає 36,0 тис. грн., у тому числi: - ФОП Цапко
С.П. -попередня оплата за готову продукцiю - 36,0 тис.грн.
Розрахунки по заробiтнiй платi i з пiдзвiтними особами
здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства.
Заборгованiсть робiтникам та службовцям по оплатi працi на
31.12.2011 р. складає 140,0 тис. грн. Заборгованiсть перед
Пенсiйним фондом на 31.12.2011 р. складає 98,0 тис. грн.
Заборгованiсть перед бюджетом складає 13,0 тис. грн. в тому
числi: - Податок з доходiв фiзичних осiб - 6,0 тис. грн.; - Орендна
плата за землю - 6,0 тис. грн.; - Iншi - 1,0 тис. грн. У статтi "Iншi
поточнi зобов'язання" показується сума зобов'язань, якi не
можуть бути включенi до iнших статей роздiлу " Поточнi
зобов'язання" на суму 416,0 тис.грн., у тому числi: - Розрахунки
за алiментами - 13,0 тис. грн.; - ПАТ "Норд" - 401,0 тис. грн. Розрахунки з iншими кредиторами - 2,0 тис. грн.
Керівник

Курський Юрiй Дмитрович

Головний бухгалтер

Жила Оксана Василiвна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

1

2

3

4

010

116958

106252

Податок на додану вартість

015

18122

17709

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

035

98836

88543

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

040

( 96625 )

( 87893 )

050

2211

650

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

Валовий прибуток:
- прибуток
- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

25291

5633

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 1527 )

( 1682 )

Витрати на збут

080

( 1076 )

( 1170 )

Інші операційні витрати

090

( 25537 )

( 6328 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 638 )

( 2897 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

116

98

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( 161 )

( 142 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

165

0

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 683 )

( 2941 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або
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прибуток від переоцінки необоротних активів та
групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття
у наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(6)

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 689 )

( 2941 )

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:
- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

Чистий:
- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 689 )

( 2941 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

За звітний період

За попередній
період

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Код
рядка

Найменування показника

2

3

4

Матеріальні затрати

1

230

106844

82464

Витрати на оплату праці

240

6595

6453

Відрахування на соціальні заходи

250

2380

2309

Амортизація

260

570

330

Інші операційни витрати

270

8376

5517

Разом

280

124765

97073

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Код
рядка

Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій

За звітний період

За попередній
період

2

3

4

300

53877600.00000000

53877600.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

53877600.00000000

53877600.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.01279000

-0.05459000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну
просту акцію

330

-0.01279000

-0.05459000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Примітки

У складi доходу вiд реалiзацiї продукцiї (рядок 010 форми № 2)
вiдображається загальний доход вiд реалiзацiї готової продукцiї.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за 2011 рiк склав
116958,0 тис. грн., у тому числi дохiд вiд реалiзацiї готової
продукцiї - 108717,0 тис. грн.; дохiд вiд реалiзацiї товарiв 8226,0,0 тис. грн.; дохiд вiд реалiзацiї послуг - 15,0 тис. грн. У
статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (рядок 040 форми №
2) вiдображається собiвартiсть реалiзованої продукцiї, визначена
вiдповiдно до П(С)БО 16 "Витрати", що складає 96625,0 тис. грн.
Валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї (рядок 050 Форми № 2)
визначається як рiзниця мiж сумою чистого доходу вiд реалiзацiї
(рядок 035 Форми № 2) i собiвартiстю реалiзованої продукцiї
(рядок 040 Форми № 2) i склав в 2011 роцi 2211,0 тис. грн. У
статтi "Iншi операцiйнi доходи" (рядок 060) вiдображається сума
iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi Пiдприємства у виглядi
доходу: - вiд операцiйної оренди основних засобiв на суму 1,0
тис. грн.; - вiд реалiзацiї оборотних активiв на суму 17039,0
тис.грн.; - вiд реалiзацiї iноземної валюти на суму 8240,0 тис.
грн.; - вiд списання кредиторської заборгованостi на суму 3,0 тис.
грн.; - iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi на суму 8,0 тис. грн.
Доходи вiд зазначених операцiй у 2011 роцi на Пiдприємствi
становлять 25291,0 тис. грн. У статтi "Адмiнiстративнi витрати"
(рядок 070) вiдображаються загальногосподарськi витрати
пов'язанi з керуванням i обслуговуванням Пiдприємства. Їхнiй
розмiр у 2011 роцi склав 1527,0 тис. грн. У статтi ''Витрати на
збут" (рядок 080) вiдбиваються витрати Пiдприємства, пов'язанi з
реалiзацiєю готової продукцiї. Їхнiй розмiр у 2011 роцi склав
1076,0 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати у 2011 роцi на
Пiдприємствi становлять 25537,0 тис. грн. У статтi "Iншi
операцiйнi витрати" (рядок 090) вiдображаються: - собiвартiсть
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реалiзованих виробничих запасiв на суму 16782,0 тис. грн. витрати на штрафи, пенi на суму 76,0 тис. грн. - собiвартiсть
реалiзацiї iноземної валюти на суму 8245,0 тис. грн.; - витрати
вiд операцiйної курсової рiзницi на суму 3,0 тис. грн; - витрати на
благодiйнiсть на суму 21,0 тис. грн.; - iншi витрати операцiйної
дiяльностi на суму 410,0 тис. грн. (матерiальна допомога
працiвникам, невиробниче використання матерiалiв, ПДВ на
матерiали, освiта та iн.). Розмiр збитку вiд операцiйної дiяльностi
(рядок 100) було визначено як рiзниця мiж сумою валового
прибутку й iншого операцiйного прибутку й адмiнiстративними,
збутовими та iншими операцiйними витратами. Збиток вiд
операцiйної дiяльностi на Пiдприємствi у 2011 роцi склав 638,0
тис. грн. Сума iнших доходiв за 2011 р. склала 116,0 тис. грн. У
статтi "Iншi доходи" (рядок 130) вiдображаються: - доходи вiд
продажу необоротних активiв суму 41,0 тис. грн.; - iншi доходи
вiд безоплатно отриманих оборотних активiв на суму 75,0 тис.
грн. Фiнансових витрат (рядок 140) у 2011 роцi на Пiдприємствi
немає. Сума iнших витрат за 2011 р. склала 161,0 тис. грн. У
статтi "Iншi витрати" (рядок 160) вiдображаються: - витрати вiд
лiквiдацiї необоротних активiв на суму 48,0 тис. грн.; - витрати
вiд реалiзацiї необоротних активiв на суму 37,0 тис. грн.; витрати на пiльгову пенсiю на суму 76,0 тис грн. Таким чином, у
2011 роцi Пiдприємством був отриманий чистий збиток у сумi
689,0 тис. грн. Чистий збиток на одну просту акцiю складає 0,01279 тис. грн.
Керівник

Курський Юрiй Дмитрович

Головний бухгалтер

Жила Оксана Василiвна

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

110448

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

111687

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

36

77

Повернення авансів

030

2

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

045

1

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

78

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

4

Інші надходження

080

10496

3595

101344

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

090

101855

Авансів

095

5

13

Повернення авансів

100

0

30

Працівникам

105

7666

5068

Витрат на відрядження

110

21

6

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

569

776

Зобов'язань з податку на прибуток

120

6

0

Відрахувань на соціальні заходи

125

2634

2250

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

130

1087

984

Цільових внесків

140

2

3

Інші витрачання

145

8435

3538
112

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

20

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

20

112

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

5

- майнових комплексів

200

0

0

210

0

0

Отримані:
- відсотки

Річна звітність емітента
- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:
- фінансових інвестицій

240

0

0

- необоротних активів

250

13

102

- майнових комплексів

260

0

0

Інші платежі

270

0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-13

-97

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-13

-97

310

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0
0

Погашення позик

340

0

Сплачені дивіденди

350

0

0

Інші платежі

360

0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

7

15

Залишок коштів на початок року

410

72

47

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

10

Залишок коштів на кінець року

430

79

72

Примітки

Залишки грошових коштiв на кiнець звiтного року на
Пiдприємствi становлять 79,0 тис. грн., у тому числi: - грошовi
кошти в касi - 0,0 тис. грн. - грошовi кошти на поточному рахунку
в банку - 79,0 тис. грн. Протягом 2011 р. вiдбулося збiльшення
грошових коштiв Пiдприємства на 7,0 тис. грн. Сумма
надходження коштiв вiд операцiйної дiяльностi склала 20,0
тис.грн. Сума iнших надходжень вiд операцiйної дiяльностi
складає 10496,0 тис. грн., в тому числi 8127,0 тис. грн. реалiзацiя продукцiїї нерезиденту, 2369,0 тис. грн. - рух
грошових коштiв з одного поточного рахунку на iнший. Сума
iнших витрачань вiд операцiйної дiяльностi складає 8435,0 тис.
грн., у тому числi продаж iноземної валюти 8228,0 тис. грн.,
207,0 тис. грн. - перерахування алiментiв та профспiлкових
внескiв. Вибуття коштiв внаслiдок iнвестицiйної дiяльностi склало
13,0 тис. грн., у тому числi: сума вибуття коштiв у зв'язку з
придбанням необоротних активiв склала 13,0 тис. грн. Руху
коштiв коштiв внаслiдок фiнансової дiяльностi на Пiдприємствi у
2011 р. не було.

Керівник

Курський Юрiй Дмитрович

Головний бухгалтер

Жила Оксана Василiвна

Звіт про власний капітал за 2011 рік

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

13469

0

0

4401

0

-4655

0

0

13215

Зміна облікової
політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

050

13469

0

0

4401

0

-4655

0

0

13215

Дооцінка
основних
засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка
основних
засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Залишок на
початок року
Коригування:

Переоцінка активів:

Річна звітність емітента

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка
незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка
нематеріальних
активів

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

-689

0

0

-689

Виплати
власникам
(дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
статутного
капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування
до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 числi: Податок з
доходiв
фiзичних осiб
- 6,0 тис.
грн.; Орендна
плата за
землю - 6,0
тис. грн.; Iншi - 1,0 тис.
грн. У статтi
"Iншi поточнi
зобов'язання"
показується
сума
зобов'язань,
якi не можуть
бути
включенi до
iнших статей
роздiлу "
Поточнi
зобов'язання"
на суму 416,0
тис.грн., у
тому числi: Розрахунки
за
алiментами 13,0 тис.
грн.; - ПАТ
"Норд" 401,0 тис.
грн. Розрахунки з
iншими
кредиторами
- 2,0 тис. грн.

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

170

Керівник

Курський
Юрiй
Дмитрович

Головний
бухгалтер

Жила
Оксана
Василiвна

0

0

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

1

2

3

4

010

116958

106252

Податок на додану вартість

015

18122

17709

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

Річна звітність емітента
Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

035

98836

88543

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

040

( 96625 )

( 87893 )

- прибуток

050

2211

650

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

25291

5633

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Валовий прибуток:

Адміністративні витрати

070

( 1527 )

( 1682 )

Витрати на збут

080

( 1076 )

( 1170 )

Інші операційні витрати

090

( 25537 )

( 6328 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 638 )

( 2897 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

116

98

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( 161 )

( 142 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

165

0

0

0
(0)

(0)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 683 )

( 2941 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або
прибуток від переоцінки необоротних активів та
групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття
у наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(6)

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 689 )

( 2941 )

Надзвичайні:
- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

Чистий:
- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 689 )

( 2941 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

106844

82464

Витрати на оплату праці

240

6595

6453

Відрахування на соціальні заходи

250

2380

2309

Річна звітність емітента
Амортизація

260

570

330

Інші операційни витрати

270

8376

5517

Разом

280

124765

97073

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Код
рядка

Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій

За звітний період

За попередній
період

2

3

4

300

53877600.00000000

53877600.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

53877600.00000000

53877600.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.01279000

-0.05459000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну
просту акцію

330

-0.01279000

-0.05459000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Примітки

У складi доходу вiд реалiзацiї продукцiї (рядок 010 форми № 2)
вiдображається загальний доход вiд реалiзацiї готової продукцiї.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за 2011 рiк склав
116958,0 тис. грн., у тому числi дохiд вiд реалiзацiї готової
продукцiї - 108717,0 тис. грн.; дохiд вiд реалiзацiї товарiв 8226,0,0 тис. грн.; дохiд вiд реалiзацiї послуг - 15,0 тис. грн. У
статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (рядок 040 форми №
2) вiдображається собiвартiсть реалiзованої продукцiї, визначена
вiдповiдно до П(С)БО 16 "Витрати", що складає 96625,0 тис. грн.
Валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї (рядок 050 Форми № 2)
визначається як рiзниця мiж сумою чистого доходу вiд реалiзацiї
(рядок 035 Форми № 2) i собiвартiстю реалiзованої продукцiї
(рядок 040 Форми № 2) i склав в 2011 роцi 2211,0 тис. грн. У
статтi "Iншi операцiйнi доходи" (рядок 060) вiдображається сума
iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi Пiдприємства у виглядi
доходу: - вiд операцiйної оренди основних засобiв на суму 1,0
тис. грн.; - вiд реалiзацiї оборотних активiв на суму 17039,0
тис.грн.; - вiд реалiзацiї iноземної валюти на суму 8240,0 тис.
грн.; - вiд списання кредиторської заборгованостi на суму 3,0 тис.
грн.; - iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi на суму 8,0 тис. грн.
Доходи вiд зазначених операцiй у 2011 роцi на Пiдприємствi
становлять 25291,0 тис. грн. У статтi "Адмiнiстративнi витрати"
(рядок 070) вiдображаються загальногосподарськi витрати
пов'язанi з керуванням i обслуговуванням Пiдприємства. Їхнiй
розмiр у 2011 роцi склав 1527,0 тис. грн. У статтi ''Витрати на
збут" (рядок 080) вiдбиваються витрати Пiдприємства, пов'язанi з
реалiзацiєю готової продукцiї. Їхнiй розмiр у 2011 роцi склав
1076,0 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати у 2011 роцi на
Пiдприємствi становлять 25537,0 тис. грн. У статтi "Iншi
операцiйнi витрати" (рядок 090) вiдображаються: - собiвартiсть
реалiзованих виробничих запасiв на суму 16782,0 тис. грн. витрати на штрафи, пенi на суму 76,0 тис. грн. - собiвартiсть
реалiзацiї iноземної валюти на суму 8245,0 тис. грн.; - витрати
вiд операцiйної курсової рiзницi на суму 3,0 тис. грн; - витрати на
благодiйнiсть на суму 21,0 тис. грн.; - iншi витрати операцiйної
дiяльностi на суму 410,0 тис. грн. (матерiальна допомога
працiвникам, невиробниче використання матерiалiв, ПДВ на
матерiали, освiта та iн.). Розмiр збитку вiд операцiйної дiяльностi
(рядок 100) було визначено як рiзниця мiж сумою валового
прибутку й iншого операцiйного прибутку й адмiнiстративними,
збутовими та iншими операцiйними витратами. Збиток вiд
операцiйної дiяльностi на Пiдприємствi у 2011 роцi склав 638,0
тис. грн. Сума iнших доходiв за 2011 р. склала 116,0 тис. грн. У
статтi "Iншi доходи" (рядок 130) вiдображаються: - доходи вiд
продажу необоротних активiв суму 41,0 тис. грн.; - iншi доходи
вiд безоплатно отриманих оборотних активiв на суму 75,0 тис.
грн. Фiнансових витрат (рядок 140) у 2011 роцi на Пiдприємствi
немає. Сума iнших витрат за 2011 р. склала 161,0 тис. грн. У
статтi "Iншi витрати" (рядок 160) вiдображаються: - витрати вiд
лiквiдацiї необоротних активiв на суму 48,0 тис. грн.; - витрати
вiд реалiзацiї необоротних активiв на суму 37,0 тис. грн.; витрати на пiльгову пенсiю на суму 76,0 тис грн. Таким чином, у
2011 роцi Пiдприємством був отриманий чистий збиток у сумi
689,0 тис. грн. Чистий збиток на одну просту акцiю складає 0,01279 тис. грн.
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Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

111687

110448

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

36

77

Річна звітність емітента
Повернення авансів

030

2

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

045

1

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

78

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

4

Інші надходження

080

10496

3595

090

101855

101344

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів

095

5

13

Повернення авансів

100

0

30

Працівникам

105

7666

5068

Витрат на відрядження

110

21

6

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

569

776

Зобов'язань з податку на прибуток

120

6

0

Відрахувань на соціальні заходи

125

2634

2250

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

130

1087

984

Цільових внесків

140

2

3

Інші витрачання

145

8435

3538
112

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

20

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

20

112

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

5

- майнових комплексів

200

0

0

0

Отримані:
- відсотки

210

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

240

0

0
102

Придбання:
- фінансових інвестицій
- необоротних активів

250

13

- майнових комплексів

260

0

0

Інші платежі

270

0

0
-97

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-13

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-13

-97

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

0

0

Сплачені дивіденди

350

0

0

Інші платежі

360

0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0
0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

7

15

Залишок коштів на початок року

410

72

47

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

10

Залишок коштів на кінець року

430

79

72

Примітки

Залишки грошових коштiв на кiнець звiтного року на
Пiдприємствi становлять 79,0 тис. грн., у тому числi: - грошовi

Річна звітність емітента
кошти в касi - 0,0 тис. грн. - грошовi кошти на поточному рахунку
в банку - 79,0 тис. грн. Протягом 2011 р. вiдбулося збiльшення
грошових коштiв Пiдприємства на 7,0 тис. грн. Сумма
надходження коштiв вiд операцiйної дiяльностi склала 20,0
тис.грн. Сума iнших надходжень вiд операцiйної дiяльностi
складає 10496,0 тис. грн., в тому числi 8127,0 тис. грн. реалiзацiя продукцiїї нерезиденту, 2369,0 тис. грн. - рух
грошових коштiв з одного поточного рахунку на iнший. Сума
iнших витрачань вiд операцiйної дiяльностi складає 8435,0 тис.
грн., у тому числi продаж iноземної валюти 8228,0 тис. грн.,
207,0 тис. грн. - перерахування алiментiв та профспiлкових
внескiв. Вибуття коштiв внаслiдок iнвестицiйної дiяльностi склало
13,0 тис. грн., у тому числi: сума вибуття коштiв у зв'язку з
придбанням необоротних активiв склала 13,0 тис. грн. Руху
коштiв коштiв внаслiдок фiнансової дiяльностi на Пiдприємствi у
2011 р. не було.
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Звіт про власний капітал за 2011 рік

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

13469

0

0

4401

0

-4655

0

0

13215

Зміна облікової
політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

050

13469

0

0

4401

0

-4655

0

0

13215

Дооцінка
основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних
засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка
незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка
нематеріальних
активів

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

-689

0

0

-689

Виплати
власникам
(дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
статутного
капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до
капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
початок року
Коригування:

Переоцінка активів:

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Річна звітність емітента
Викуп акцій
(часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених
акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплений
акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання
невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно
отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в
капіталі

290

0

0

0

0

0

-689

0

0

-689

Залишок на
кінець року

300

13469

0

0

4401

0

-5344

0

0

12526

Примітки

Статутний капiтал Пiдприємства за станом на 31.12.2011 р.
складає 13469,0 тис. грн. Розмiр статутного фонду на рахунку 40
"Статутний капiтал", у Головнiй книзi й у рядку 300 форми № 1,
складає 13469,0 тис. грн., що вiдповiдає установчим документам.
У статтi 330 балансу Пiдприємства показано сальдо iншого
додаткового капiталу у сумi 4401,0 тис. грн., що включає: - фонд
дооцiнки необоротних активiв - 4401,0 тис.грн. Вiдповiдно до
Закону "Про господарськi товариства" вiдкрите акцiонерне
товариство повинно створювати резервний капiтал у розмiрi 5%
щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку до досягнення їм
розмiру 25% статутного фонду. Резервний капiтал Пiдприємства
за станом на 31.12.2011 р. не створювався. Непокритий збиток
Пiдприємства станом на 31.12.2011 р. складає 5344,0 тис. грн.
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Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи

Залишок на початок року

Групи
нематеріальних
активів

Код
рядка

1

первісна
(пероцінена)
вартість

накопичена
амортизація

Надійшло
за рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік

первісної
(переоціненої
вартості)

накопиченої
амортизації

первісна
(пероцінена)
вартість

накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації
за рік

Втрати від
зменшення
корисності
за рік

Інш
первісн
(переоцін
вартост

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Права
користування
природними
ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права
користування
майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на
комерційні
позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на
об'єкти
промислової
властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське
право та
суміжні з ним
права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

070

8

5

0

0

0

2

2

1

0

0

Інші
нематеріальні
активи
Разом

080

8

5

0

0

0

2

2

1

0

0

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження
права власності

(081)

0

Річна звітність емітента
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових
асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких
існує обмеження права власності

(085)

0

II. Основні засоби

Групи
основних
засобів

1

Код
рядка

Залишок на початок
року
первісна
(пероцінена)
вартість

знос

Надійшло
за рік

Переоцінка (дооцінка
+, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано
амортизації
за рік

первісної
(переоціненої
вартості)

зносу

первісна
(пероцінена)
вартість

знос

Втрати від
зменшення
корисності
за рік

Зали

Інші зміни за рік
первісної
(переоціненої
вартості)

зносу

перв
(пероц
варт

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Земельні
ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна
нерухомість

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні
витрати на
поліпшення
земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки,
споруди та
передавальні
пристрої

120

6987

2246

272

0

0

272

0

97

0

0

0

69

Машини та
обладнання

130

2718

2079

33

0

0

179

61

402

0

0

0

25

Транспортні
засоби

140

302

156

1

0

0

5

4

25

0

0

0

29

Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)

150

293

192

88

0

0

109

24

41

0

0

0

27

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні
насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні
засоби

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бібліотечні
фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи

200

224

139

5

0

0

21

14

4

0

0

0

20

Тимчасові
(нетитульні)
споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні
ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна
тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети
прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші
необоротні
матеріальні
активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

10524

4812

399

0

0

586

103

569

0

0

0

103

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені
чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються
(консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

(264)

26

(264.1)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового
фінансування

(266)

0

Річна звітність емітента
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права
власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код
рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

0

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

7

175

Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних засобів

300

5

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

1

1

Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

13

176

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код
рядка

За рік

1

2
350

А. Фінансові інвестиції за
методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

На кінець року
довгострокові

поточні

3

4

5

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі
інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

0

0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за
собівартістю

(421)

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за
собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код
рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

440

1

0

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця

450

0

3

Реалізація інших оборотних активів

460

17039

16782

Штрафи, пені, неустойки

470

0

76

Утримання об'єктів житлово-комунального соціальнокультурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

8251

8676

Річна звітність емітента
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за
інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

0

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0
0

Неопераційна курсова різниця

600

0

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

37

Інші доходи і витрати

630

116

124

0

0

0

0

0

Внески до
капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій
(часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених
акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплений
акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання
невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно
отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в
капіталі

290

0

0

0

0

0

-689

0

0

-689

Залишок на
кінець року

300

13469

0

0

4401

0

-5344

0

0

12526

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Інші зміни в капіталі:

Примітки

Статутний капiтал Пiдприємства за станом на 31.12.2011 р.
складає 13469,0 тис. грн. Розмiр статутного фонду на рахунку 40
"Статутний капiтал", у Головнiй книзi й у рядку 300 форми № 1,
складає 13469,0 тис. грн., що вiдповiдає установчим документам.
У статтi 330 балансу Пiдприємства показано сальдо iншого
додаткового капiталу у сумi 4401,0 тис. грн., що включає: - фонд
дооцiнки необоротних активiв - 4401,0 тис.грн. Вiдповiдно до
Закону "Про господарськi товариства" вiдкрите акцiонерне
товариство повинно створювати резервний капiтал у розмiрi 5%
щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку до досягнення їм
розмiру 25% статутного фонду. Резервний капiтал Пiдприємства
за станом на 31.12.2011 р. не створювався. Непокритий збиток
Пiдприємства станом на 31.12.2011 р. складає 5344,0 тис. грн.

Керівник

Курський Юрiй Дмитрович

Головний бухгалтер

Жила Оксана Василiвна

Річна звітність емітента
Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Залишок на початок року

Групи
нематеріальних
активів

Код
рядка

1

первісна
(пероцінена)
вартість

накопичена
амортизація

Надійшло
за рік

Вибуло за рік

первісної
(переоціненої
вартості)

накопиченої
амортизації

первісна
(пероцінена)
вартість

накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації
за рік

Втрати від
зменшення
корисності
за рік

Інш
первісн
(переоцін
вартост

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Права
користування
природними
ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права
користування
майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на
комерційні
позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на
об'єкти
промислової
властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське
право та
суміжні з ним
права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

070

8

5

0

0

0

2

2

1

0

0

Інші
нематеріальні
активи
Разом

080

8

5

0

0

0

2

2

1

0

0

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження
права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових
асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких
існує обмеження права власності

(085)

0

II. Основні засоби

Групи
основних
засобів

1

Код
рядка

Залишок на початок
року
первісна
(пероцінена)
вартість

знос

Надійшло
за рік

Переоцінка (дооцінка
+, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано
амортизації
за рік

первісної
(переоціненої
вартості)

зносу

первісна
(пероцінена)
вартість

знос

Втрати від
зменшення
корисності
за рік

Зали

Інші зміни за рік
первісної
(переоціненої
вартості)

зносу

перв
(пероц
варт

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Земельні
ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна
нерухомість

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні
витрати на
поліпшення
земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки,
споруди та
передавальні
пристрої

120

6987

2246

272

0

0

272

0

97

0

0

0

69

Машини та
обладнання

130

2718

2079

33

0

0

179

61

402

0

0

0

25

Транспортні
засоби

140

302

156

1

0

0

5

4

25

0

0

0

29

Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)

150

293

192

88

0

0

109

24

41

0

0

0

27

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні
насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Річна звітність емітента
Інші основні
засоби

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бібліотечні
фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи

200

224

139

5

0

0

21

14

4

0

0

0

20

Тимчасові
(нетитульні)
споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні
ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна
тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети
прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші
необоротні
матеріальні
активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

10524

4812

399

0

0

586

103

569

0

0

0

103

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені
чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються
(консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

(264)

26

(264.1)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового
фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права
власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

III. Капітальні інвестиції

Код
рядка

Найменування показника
1

За рік

На кінець року

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

0

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

7

175

Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних засобів

300

5

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

1

1

Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

13

176

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код
рядка

За рік

1

2
350

А. Фінансові інвестиції за
методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

На кінець року
довгострокові

поточні

3

4

5

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Річна звітність емітента
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі
інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

0

0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за
собівартістю

(421)

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за
собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код
рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

440

1

0

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця

450

0

3

Реалізація інших оборотних активів

460

17039

16782

Штрафи, пені, неустойки

470

0

76

Утримання об'єктів житлово-комунального соціальнокультурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

8251

8676

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за
інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

0

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0
0

Результат оцінки корисності

590

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

0

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

37

Інші доходи і витрати

630

116

124

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0%

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0

VI. Грошові кошти

Найменування показника
1

Код
рядка

На кінець року

2

3

Каса

640

0

Поточний рахунок у банку

650

79

Річна звітність емітента

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

0

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

79

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Збільшення за звітний рік
Види
забезпечень і
резервів

Код
рядка

Залишок
на
початок
року

нараховано
(створено)

додаткові
відрахування

Використано
у звітному
році

Сторновано
використану
суму у
звітному
році

Сума
очікуваного
відшкодування
витрат іншою
стороною, що
врахована при
оцінці
забезпечення

Залишок
на
кінець
року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на
виплату
відпусток
працівникам

710

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення
наступних витрат
на додаткове
пенсійне
забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення
наступних витрат
на виконання
гарантійних
зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення
наступних витрат
на
реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення
наступних витрат
на виконання
зобов’язань щодо
обтяжливих
контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

760

0

0

0

0

0

0

0

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних
боргів

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0

VIII. Запаси

Найменування показника
1

Код
рядка

Балансова
вартість на кінець
року

Переоцінка за рік
збільшення чистої
вартості реалізації

уцінка

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

1604

0

0

Купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби

810

61

0

0

Паливо

820

38

0

0

Тара і тарні матеріали

830

3

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

57

0

0

Матеріали сільськогосподарського
призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані
предмети

880

28

0

0

Незавершене виробництво

890

1

0

0

Готова продукція

900

111

0

0

Товари

910

21

0

0

Разом

920

1924

0

0

Річна звітність емітента
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю
реалізації

(921)

0

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код
рядка

Всього на
кінець року

1

у т.ч. за строками не погашення
до 12
місяців

від 12 до 18
місяців

від 18 до 36
місяців

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги

940

30023

30023

0

0

Інша поточна дебіторська
заборгованість

950

7825

7825

0

0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника
1

Код
рядка

Сума

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець
року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0

Код
рядка

Сума

XI. Будівельні контракти

Найменування показника
1
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

2

3

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників

1120

0

- валова замовникам

1130

0

- з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними
контрактами

1160

0

Найменування показника

Код
рядка

Сума

1

2

3

1210

6

XII. Податок на прибуток

Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року

1220

7

- на кінець звітного року

1225

7

1230

0

Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року
- на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

6

у тому числі:

Річна звітність емітента
6

- поточний податок на прибуток

1241

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

- поточний податок на прибуток

1251

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0

Код
рядка

Сума

у тому числі:

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

2

3

Нараховано за звітний рік

1

1300

570

Використано за рік - усього

1310

13

1311

0
12

в тому числі на:
- будівництво об’єктів
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

- з них машини та обладнання

1313

7

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

1

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0

1316

0

1317

0

XIV. Біологічні активи

Обліковуються за первісною вартістю
Групи
біологічних
активів

Код
рядка

Залишок на початок
року
первісна
вартість

накопичена
амортизація

Надійшло
за рік

Вибуло за рік
первісна
вартість

накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації
за рік

Втрати від
зменшення
корисності

Вигоди від
відновлення
корисності

Залишок на кінець року
первісна
вартість

накопичена
амортизація

Залишок
на
початок
року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Довгострокові
біологічні
активи усього
у тому числі:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

робоча
худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продуктивна
худоба

1412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

багаторічні
насадження

1413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші
довгострокові
біологічні
активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні
біологічні
активи усього
у тому числі:

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

тварини на
вирощуванні
та відгодівлі

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

біологічні
активи в стані
біологічних
перетворень
(крім тварин
на
вирощуванні
та відгодівлі)

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

інші поточні
біологічні
активи

Річна звітність емітента
Разом

1430

0

0

0

0

0

0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок
цільового фінансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних
активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість
біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких
існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

0

0

0

0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових
біологічних активів

Найменування
показника

Код
рядка

Вартість
первісного
визнання

Витрати,
пов'язані з
біологічними
перетвореннями

Результат від
первісного
визнання
Уцінка
дохід

витрати

Виручка
від
реалізації

Собівартість
реалізації

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -)
від
реалізації

первісного
визнання
та
реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та
додаткові
біологічні активи
рослинництва усього
у тому числі:

1500

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

зернові і
зернобобові

1510

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

з них: пшениця

1511

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

соя

1512

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

соняшник

1513

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

ріпак

1514

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

цукрові буряки
(фабричні)

1515

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

картопля

1516

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

плоди
(зерняткові,
кісточкові)

1517

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

інша продукція
рослинництва

1518

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

додаткові
біологічні активи
рослинництва

1519

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

Продукція та
додаткові
біологічні активи
тваринництва усього
у тому числі:

1520

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

приріст живої
маси - усього

1530

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

з нього: великої
рогатої худоби

1531

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

свиней

1532

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

молоко

1533

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

0

(0
)Товарообмінні
(бартерні)
операції з
продукцією
(товарами,
роботами,
послугами)

(631)

0

вовна

1534

0

Частка доходу
від реалізації
продукції
(товарів, робіт,
послуг) за
товарообмінними
(бартерними)
контрактами з
пов'язаними
сторонами

(632)

0%

Фінансові
витрати,
включені до
собівартості
продукції
основної
діяльності

(633)

0

(0)

0

(0)

0

0

0

Річна звітність емітента

VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код
рядка

На кінець року

2

3

1
Каса

640

0

Поточний рахунок у банку

650

79

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

0

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

79

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Збільшення за звітний рік
Види
забезпечень і
резервів

Код
рядка

Залишок
на
початок
року

нараховано
(створено)

додаткові
відрахування

Використано
у звітному
році

Сторновано
використану
суму у
звітному
році

Сума
очікуваного
відшкодування
витрат іншою
стороною, що
врахована при
оцінці
забезпечення

Залишок
на
кінець
року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на
виплату
відпусток
працівникам

710

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення
наступних витрат
на додаткове
пенсійне
забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення
наступних витрат
на виконання
гарантійних
зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення
наступних витрат
на
реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення
наступних витрат
на виконання
зобов’язань щодо
обтяжливих
контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

760

0

0

0

0

0

0

0

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних
боргів

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0

VIII. Запаси

Найменування показника
1

Код
рядка

Балансова
вартість на кінець
року

Переоцінка за рік
збільшення чистої
вартості реалізації

уцінка

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

1604

0

0

Купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби

810

61

0

0

Паливо

820

38

0

0

Тара і тарні матеріали

830

3

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

57

0

0

Матеріали сільськогосподарського
призначення

860

0

0

0

Річна звітність емітента
Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані
предмети

880

28

0

0

Незавершене виробництво

890

1

0

0

Готова продукція

900

111

0

0

Товари

910

21

0

0

Разом

920

1924

0

0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю
реалізації

(921)

0

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код
рядка

Всього на
кінець року

1

2

Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська
заборгованість

у т.ч. за строками не погашення
до 12
місяців

від 12 до 18
місяців

від 18 до 36
місяців

3

4

5

6

940

30023

30023

0

0

950

7825

7825

0

0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника
1

Код
рядка

Сума

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець
року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0

Код
рядка

Сума

XI. Будівельні контракти

Найменування показника
1

2

3

1110

0

- валова замовників

1120

0
0

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовникам

1130

- з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними
контрактами

1160

0

Код
рядка

Сума

XII. Податок на прибуток

Найменування показника
1
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи:

2

3

1210

6

Річна звітність емітента
- на початок звітного року

1220

7

- на кінець звітного року

1225

7

Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року

1230

0

- на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

6

у тому числі:
- поточний податок на прибуток

1241

6

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

у тому числі:
- поточний податок на прибуток

1251

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0

Код
рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

2

3

Нараховано за звітний рік

1

1300

570

Використано за рік - усього

1310

13

в тому числі на:
- будівництво об’єктів

1311

0

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

12

- з них машини та обладнання

1313

7

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

1

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0

1316

0

1317

0

XIV. Біологічні активи

Обліковуються за первісною вартістю
Групи
біологічних
активів

Код
рядка

Залишок на початок
року
первісна
вартість

накопичена
амортизація

Надійшло
за рік

Вибуло за рік
первісна
вартість

накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації
за рік

Втрати від
зменшення
корисності

Вигоди від
відновлення
корисності

Залишок на кінець року
первісна
вартість

накопичена
амортизація

Залишок
на
початок
року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Довгострокові
біологічні
активи усього
у тому числі:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

робоча
худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продуктивна
худоба

1412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

багаторічні
насадження

1413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші
довгострокові
біологічні
активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні
біологічні
активи усього
у тому числі:

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

тварини на
вирощуванні
та відгодівлі

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

біологічні

Річна звітність емітента
активи в стані
біологічних
перетворень
(крім тварин
на
вирощуванні
та відгодівлі)

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

інші поточні
біологічні
активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок
цільового фінансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних
активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість
біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких
існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових
біологічних активів

Найменування
показника

Код
рядка

Вартість
первісного
визнання

Витрати,
пов'язані з
біологічними
перетвореннями

Результат від
первісного
визнання
Уцінка
дохід

витрати

Виручка
від
реалізації

Собівартість
реалізації

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -)
від
реалізації

первісного
визнання
та
реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та
додаткові біологічні
активи рослинництва
- усього
у тому числі:

1500

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

зернові і зернобобові

1510

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

з них: пшениця

1511

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

соя

1512

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

соняшник

1513

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

ріпак

1514

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

цукрові буряки
(фабричні)

1515

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

картопля

1516

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

плоди (зерняткові,
кісточкові)

1517

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

інша продукція
рослинництва

1518

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

додаткові біологічні
активи рослинництва

1519

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

Продукція та
додаткові біологічні
активи тваринництва
- усього
у тому числі:

1520

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

приріст живої маси усього

1530

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

з нього: великої
рогатої худоби

1531

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

свиней

1532

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

молоко

1533

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

вовна

1534

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

яйця

1535

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

інша продукція
тваринництва

1536

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

додаткові біологічні
активи тваринництва

1537

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

продукція рибництва

Сільськогосподарська
продукція та
додаткові біологічні
активи - разом

1538

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1539

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1540

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

Річна звітність емітента

Керівник

Курський Юрiй Дмитрович

Головний бухгалтер

Жила Оксана Василiвна

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Електродвигун"

Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Завод" Електродвигун"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Поштовий індекс

85300

Область, район

Красноармiйський р-н

Населений пункт

м. Красноармiйськ

Вулиця, будинок

вул. Днiпропетровська, 130

Інформація про державну реєстрацію емітента
Серія і номер свідоцтва

Серiя А01 № 269700

Дата державної реєстрації

25.09.1995

Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Красноармiйської мiської ради, Донецької
областi

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

13469400

Сплачений статутний капітал (грн.)

13469400

Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "УКРСИББАНК" м. Харкiв

МФО банку

351005

Поточний рахунок

26003012825600

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

Донецька Фiлiя ПАТ "Брокбiзнесбанк" м. Донецька

МФО банку

335678

Поточний рахунок

26004053527301

Основні види діяльності
31.10.1 ВИРОБНИЦТВО ДВИГУНIВ, ГЕНЕРАТОРIВ IТРАНСФОРМАТОРIВ
60.24.1 ДIЯЛЬНIСТЬ АВТОМОБIЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
29.54.1 ВИРОБНИЦТВО МАШИН ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Група компанiй "Норд"

83112, м. Донецьк, вул. Жуковського, 2

Опис

Дiяльнiсть об'єднання направлено на виробництво кiнцевого товару, а саме побутової технiки. На ВАТ
"Завод "Електродвигун" виробляється така продукцiя як Агрегати А 600, А1000; Якор А-600 та Якор
ДК 93(04); Джгут з'єднувальний; штампованi детелi; Статор, ротор; Резино-технiчнi вироби. Всi цi
вироби є необхiдними для виробництва побутової технiки. Тому позицiя емiтента у структурi
об'єднання є доволi вагомою. Фактично ВАТ "Завод "Електродвигун" є вiдокремленим самостiйним
пiдприємством у структурi об'єднання. Участь у вiдповiдному об'єднаннi товариство приймає з 1996
року.

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

Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Донецьке регiональне
вiддiлення Фонду
державного майна
України (засновник)

13511245

Донецька д/н 83001 м. Донецьк
вул. Артема, 97

0

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

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

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

Фiзичнi особи, не
володiють 10 та бiльше
акцiй емiтента

д/н д/н д/н

0

Усього

_______________
* Не обов'язково для заповнення.
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Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб - 207 Штатних працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу Пiдприємство 1
особа. Фонд оплати працi - всього (тис. грн.) - 6280,5 тис. грн., збiльшився у порiвняннi з 2010 р. на 1047,7 тис. грн. ПАТ "Завод "Електродвигун"
характеризуєтьсяй зростанням кадрового потенцiалу в цiлому. Так, сьогоднi на пiдприємствi працює 207 чоловiк, що на 22 особи бiльше, нiж у 2010 р.
При цьому зростає середня заробiтна плата - якщо в 2009 р. вона складала приблизно 1525 грн/ мiс. , в 2010 р. складала приблизно 2357 грн/ мiс., в
2011 р. складала приблизно 2528 грн/ мiс Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу у 2009 р. складала 223 чол., а у 2010 р.
чисельнiсть знизилася до 185 чол., у 2011 р. вона зросла до 207 осiб. Кадрова полiтика пiдприємства. Пiдбор кадрiв ПАТ "Завод "Електродвигун" за
допомогою зовнiшнього набору здiйснюється через взаємодiю iз центрами зайнятостi, засобами масової iнформацiї, кадровими агенствами по
працевлаштуванню, навчальними закладами, що спецiалiзуються на пiдготовцi кадрiв електротехнiчної галузi. Пiдбор кадрiв i пошук претендентiв на
вiльну вакансiю здiйснюється за допомогою внутрiшнього й зовнiшнього набору на пiдставi Заявок на вiльну вакансiю, якi складаються керiвниками
пiдроздiлiв при їхнiй потребi в робiтнику (фахiвцi). Пiдбор кадрiв за допомогою внутрiшнього набору здiйснює начальник вiддiлу кадрiв, а також
керiвники структурних пiдроздiлiв з найбiльш пiдходящих кандидатур резерву, створеного в ходi набору. Оформлення трудових вiдносин здiйснює
начальник (iнспектор) вiддiлу кадрiв у строгiй вiдповiдностi iз трудовим законодавством. Начальник вiддiлу кадрiв проводить спiвбесiду й аналiз
документiв претендента, у результатi якого визначає його вiдповiднiсть необхiдної вiльної вакансiї вiдповiдно до заявки й посадовiй iнструкцiї, трудову
правоздатнiсть, рiвень професiйної пiдготовки, квалiфiкацiї, практичного досвiду, а також досвiду керiвної роботи. У випадку позитивного рiшення про
розгляд кандидатури, претендент направляється до керiвника пiдроздiлу, що проводить спiвбесiду на профпригодность. Прийом на посаду, що
передбачає повну матерiальну вiдповiдальнiсть здiйснюється на пiдставi рiшення атестацiйної комiсiї . Аналiз складу, дiлових i iнших особистiсних
якостей працiвникiв з метою їхнього рацiонального розмiщення, пiдбора кадрiв на замiщення посад, створення вiдповiдних умов для творчої дiяльностi,
пiдвищення освiтнього й квалiфiкацiйного рiвня, а також подання директоровi комбiнату пропозицiй по полiпшенню розмiщення й використанню
кадрiв, здiйснюється в процесi проведення атестацiї робiтникiв, керiвникiв i фахiвцiв заводу. Атестацiя працiвникiв заводу проводиться в iнтересах їх
службового й професiйного росту й спрямована на рiшення завдань по вивченню, розмiщенню кадрiв, полiпшенню професiйної майстерностi,
пiдвищення рiвня квалiфiкацiї й пiдготовки кадрiв. Плановi атестацiї робiтникiв заводу проводяться раз в 3 роки, керiвникiв i фахiвцiв - раз в 5 рокiв,
позаплановi - за рiшенням голови правлiння ПАТ. Працiвники оцiнюються по особистiсних, моральних i дiлових якостях. Оцiнка роботи аттестуемого
приймається з урахуванням наявної квалiфiкацiї, особистого внеску працiвника у виконаннi планiв роботи комбiнату, дотримання трудової дисциплiни,
а також виконання обов'язкiв, установлених посадовими iнструкцiями. Пiдготовка й пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв проводиться з метою навчання
знову прийнятих робiтникiв професiям, якi необхiднi заводу, а також для пiдвищення технiчних i економiчних знань робiтникiв, фахiвцiв при вивченнi
нової технiки, технологiї й органiзацiї виробництва. Навчання з питань пiдвищення якостi продукцiї й системи забезпечення якостi органiзується
спочатку для всiх категорiй працiвникiв заводу, а надалi для знову вступникiв кадрiв у мiру вдосконалювання системи забезпечення якостi продукцiї.
Тривалiсть навчання робiтникiв визначається вiдповiдно до розроблених керiвникiв пiдроздiлiв i затвердженими головою правлiння планами ,
перiодичнiсть - один раз в 3-5 рокiв. Навчання робiтникiв проводять керiвники пiдроздiлiв або фахiвцi залежно вiд умов виробництва, специфiки
виконуваних робiт, наявностi квалiфiкованих кадрiв. До викладання теми пiдвищення й забезпечення якостi продукцiї залучаються фахiвцi заводу, що
пройшли спецiальне навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацiї. Начальник вiддiлу кадрiв разом з керiвниками пiдроздiлiв органiзує пiдготовку й
пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв, залучаючи до цiєї мети керiвникiв, фахiвцiв i квалiфiкованих робiтникiв. Пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i фахiвцiв
органiзується адмiнiстрацiєю заводу через науково-технiчнi центри. Таким чином, досвiд й навички ключових менеджерiв ПАТ "Завод "Електродвигун",
а також його кадровий потенцiал в цiлому забезпечують досягнення поставлених цiлей, зокрема в реалiзацiї проектiв розвитку пiдприємства. На
протязi звiтного 2010 року на пiдприємствi пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв не проводилося. Вiдносно кадрової програми на 2011 рiк - продовження
роботи по пiдвищенню квалiфiкацiї робiтникiв, впровадження матерiального стимулювання робiтникiв за високi показники, пошук
висококвалiфiкованих кадрiв на ринку працi, та надання рiзноманiтних додаткових пiльг робiтникам якi прагнуть до пiдвищення увалiфiкацiї. На
пiдприємствi Затверджено Колективний договiр термiн дiї 2006 - 2010 роки. Колективний договiр укладений на пiдставi чинного законодавства,
генеральних i галузевого тарифних угод, прийнятих сторонами зобов'язань iз метою регулювання виробничих, трудових, соцiально-економiчних
вiдносин, а також узгодження iнтересiв трудящих , власникiв i уповноважених ними органiв. Положення й норми договору розробленi на пiдставi
Кодексу законiв про працю України, Закону України "Про колективнi договори й угоди", галузевої угоди. Колективний договiр поширюється на всiх
трудящих колективу, незалежно вiд того чи є вони членами профспiлки. Сторонами Колективного договору прийнятi наступнi умови оплати працi:
Оплата працi проводиться згiдно з роздiлом 5 Колективного договору. Розмiр заробiтної плати залежить вiд складностi i умов виконуваної роботи,
професiйно-дiлових якостей працiвника, результатiв його працi i господарської дiяльностi ПАТ "Завод "Електродвигун" вiдповiдно до чинного трудового
законодавства, Законом "Про оплату працi", iншими нормативними актами, що регламентують питання оплати працi. Обов'язки адмiнiстрацiї:
Встановлювати гарантований рiвень заробiтної плати за повний вiдпрацьований мiсяць не нижче за мiнiмальний розмiр, встановлений отраслевою
угодою мiж Мiнiстерством промислової полiтики України i профспiлками машинобудiвних галузей України. Здiйснювати оплату працi робiтникiв
акцiонерного товариства згiдно тарифних ставок (додаток № 3), а також за розцiнками, розрахованими виходячи з тарифных ставок. Нарахування та
розподiл заробiтної плати виробляти по кiнцевому результату дiяльностi ПАТ "Завод"Злектродвигун", за колективнi та iндивiдуальниi результати працi,
з врахуванням коефiцiєнта трудової участi (КТУ) або коефiцiєнта трудового вкладу (КТВ), вiдповiдно до: - "Положення про оплату працi основних
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робочих (вiдрядникiв) ПАТ "Завод "Електродвигун", узгодженим з профспiлковим комiтетом та затвердженим головою правлiння; - "Положення про
непрямо-вiдрядну оплату працi керiвникiв, фахiвцiв, службовцiв та допомiжних робiтникiв цеху №1", узгодженим з профспiлковим комiтетом i
затвердженим головою правлiння; - "Положенням про порядок начислення заробiтної плати керiвникiв, фахiвцiв, службовцiв i допомiжних робiтникiв",
узгодженим з профспiлковим комiтетом i затвердженим головою правлення. Розряди робiтникам встановлювати на пiдставi єдиного тарифноквалiфiкацiйного довiдника робiт i професiй робiтникiв. Конкретний розмiр тарифних ставок працiвникiв визначається штатним розкладом, узгодженим
з профспiлковим комiтетом i затвердженим головою правлiння. Проводити доплати i надбавки до тарифних ставок за: - професiйну майстернiсть; сумiсництво професiй (посад); - збiльшення об'ємiв робiт; - доплату за роботу в шкiдливих умовах працi; -доплату за роботу у вечiрнiй i нiчний час; доплату за керiвництво бригадою; - доплату за класнiсть; - доплату за навчання учнiв, працiвникiв. За рахунок i в межах фонду оплати працi,
доведеного пiдроздiлам, вiдповiдно до Положення про оплату працi, погодженим з профспiлковим комiтетом i затвердженим головою правлiння.
Розмiри доплат i надбавок до тарифних ставок i посадових окладiв встановлювати згiдно штатного розкладу. Працiвникам, якi не вiдпрацювали
мiсячну норму робочого часу, доплати i надбавки налiчувати за фактично вiдпрацьований час Премiювати працiвникiв: - за виконання виробничого
плану i якiсть продукцiї у вiдповiдностi з "Положенням про премiювання iнженерно-технiчних працiвникiв ПАТ "Завод "Електродвигун" за пiдсумками
господарської дiяльностi", "Положенням про премiювання допомiжних робочих ПАТ "Завод "Електродвигун" за пiдсумками господарської дiяльностi",
узгодженим з профспiлковим комiтетом i затвердженим головою правлiння; - за экономiю паливно-енергетичних ресурсiв вiдповiдно до "Положення
про премiювання працiвникiв ПАТ "Завод "Електродвигун" за економiю паливно-енергетичних i матерiальних ресурсiв", погодженим з профспiлковим
комiтетом i затвердженим головою правлiння. Роботу з важкими i шкiдливими умовами працi компенсувати: - доплатами за умови працi залежно вiд
рiвня ГДК ; - наданням додаткової оплачуваної вiдпустки ; - пiльговим пенсiйним забезпеченням. Проводити робiтникам, фахiвцям, що працюють в
двох i трьохсмiнном режимi доплату за роботу: - у вечiрню змiну (з 18-00 до 22-00) у розмiрi 20% годинної тарифної ставки; - у нiчну змiну (з 22-00 до
6-00) - 40% годинної тарифної ставки за кожен час роботи у вiдповiднiй змiнi. Встановлювати вiдповiдно до "Кодексу законiв про працю" та iнших
нормативно-правових статей законодавства України норми оплати працi (за роботу в наднормовий час, святковi, неробочi, вихiднi днi), гарантiї для
працiвникiв акцiонерного товариства (оплата щорiчної вiдпустки, за час виконання державних обов'язкiв, для донорiв, для переведених за станом
здоров'я на легшу та нижчесплачувану роботу, переведених тимчасово на iншу роботу у зв'язку з виробничою необхiднiстю i тому подiбне), гарантiї i
компенсацiї працiвникам на перiод службових вiдряджень. СОЦIАЛЬНI ГАРАНТIЇ ТА ПIЛЬГИ На перiод дiї колективного договору надавати працiвникам
акцiонерного товариства "Завод "Електродвигун" соцiальнi гарантiї залежно вiд результатiв господарської дiяльностi ПАТ "Завод "Електродвигун" та
наявностi грошових коштiв. Адмiнiстрацiя зобов'язалася: Видiляти кошти на розвиток соцiальної сфери пiдприємства i соцiально-трудовi пiльги згiдно
бюджету розвитку пiдприємства. Працiвникам ПАТ "Завод "Електродвигун" надавати безкоштовне медичне обслуговування в заводському
здоровпунктi. Акцiонерне товариство бере на себе вiдповiдальнiсть за змiст медпункту i забезпечення медикаментами для надання першої медичнiй
допомозi працiвникам. Демобiлiзованим вiйськовослужбовцем, що повернувся на пiдприємство виплачувати матерiальну допомогу в сумi 100 грн. за
наявностi прибутку. За наявностi прибутку пiдприємства працiвникам, що пропрацювали не менше 15 рокiв, при вiдходi на пенсiю видавати одноразову
виплату у розмiрi середньомiсячної заробiтної плати. Видiляти одноразову виплату або вручати коштовний дарунок до ювiлейної дати (50 рокiв для
чоловiкiв i жiнок) працiвникам, що сумлiнно пропрацювали не менше 10 рокiв на ПАТ "Завод "Електродвигун" по клопотанню трудового колективу.
Надавати безвiдплатну допомогу в похованнi померлих працiвникiв заводу i самотнiх пенсiонерiв, що пiшли на пенсiю з ПАТ "Завод "Електродвигун" з
наданням вантажного транспорту, придбанням труни, пiдготовкою мiсця поховання. В разi смертi близьких родичiв працiвника заводу (мати, батько,
дружина, чоловiк, дiти) надавати матерiальну допомогу у розмiрi 300 грн. Надавати матерiальну допомогу до дня Перемоги наступним особам: ветеранами ВВВ - обличчям, прирiвняних до учасникiв бойових дiй, - учасникам лiквiдацiї аварiї на ЧАЕС. Надавати ветеранам ВВВ послуги з наступних
напрямкiв: - ремонт побутової технiки (по можливостi) - продаж нелiквiдiв, вiдходiв сировини, матерiалiв (за наявностi). Органiзувати
працевлаштування працiвникiв ПАТ "Завод "Електродвигун", що отримали iнвалiднiсть в перiод роботи на пiдприємствi вiдповiдно до медичних
рекомендацiй. Працiвники пiдприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, виробами колективного та iндивiдуального захисту згiдно з дiючими
нормами та термiнами на основi типових галузевих норм.

