Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний
директор

Макаров Андрiй
Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

30.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне
найменування
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ
ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційноправова форма
емітента
3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

00174740

4. Місцезнаходження
емітента

85300 Донецька область д/н мiсто Покровськ Торгiвельна, 106А

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

050-3665214 д/н

6. Електронна
поштова адреса
емітента

makarov.detz@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

30.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

82(2835) вiдомостi НКЦПФР

30.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

detz.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

30.04.2018
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом
звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки З метою уникнення помилок при формуваннi файлу звiту, у випадках, коли не можливо заповнити
поле "дата", вказувалась дата "01.01.1990", тому це вважати не як помилка або недостовiрнi данi.
Рiчна iнформацiя ВАТ не мiстить iнформацiї про одержанi лiцензiї (дозволи) в зв'язку з їх вiдсутнiстю.
Рiчна iнформацiя ВАТ не мiстить iнформацiї про вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань
пiдприємств, з причини того, що товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Рiчна iнформацiя ВАТ не мiстить iнформацiї про рейтингове агентство з причини того, що протягом звiтного
перiоду ВАТ не укладало угод з рейтинговими агентствами з цiллю визначення або поновлення рейтингової
оцiнки емiтента або цiнних паперiв.
Рiчна iнформацiя ВАТ не мiстить iнформацiї про органи управлiння емiтента з причини того, що емiтент акцiонерне товариство.
Рiчна iнформацiя ВАТ не мiстить iнформацiї щодо нарахування i виплати дивiдендiв, з причин того, що у звiтному
перiодi дивiденди не нараховувалися i не сплачувалися.
Рiчна iнформацiя ВАТ не мiстить iнформацiї про облiгацiї емiтента з причини того, що облiгацiї товариством не
випускались.
Рiчна iнформацiя ВАТ не мiстить iнформацiї про iншi цiннi папери випущенi емiтентом, з причини того, що iншi
цiннi папери товариством не випускались.
Рiчна iнформацiя ВАТ не мiстить iнформацiї про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, з причини того,
що протягом звiтного перiоду власнi акцiї товариством не викупались.
Рiчна iнформацiя ВАТ не мiстить iнформацiї про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних
паперiв з причини того, що товариством не випускались борговi цiннi папери.
Рiчна iнформацiя ВАТ не мiстить рiчної фiнансової звiтностi , складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi з причини того, що така рiчна фiнансова звiтнiсть не складалась.
Рiчна iнформацiя ВАТ не мiстить звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) з причини того, що цiльовi облiгацiї товариством не
випускались.
Загальнi збори у звiтному перiодi не вiдбувались та рiшення про виплату девiдендiв не приймалось.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію
юридичної особи ( за наявності )

А01 №715062

3. Дата проведення державної реєстрації

27.04.2007

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

14931910.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.11"

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНIВ, ГЕНЕРАТОРIВ I ТРАНСФОРМАТОРIВ"

33.14"

РЕМОНТ I ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ"

46.90"

НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ"

10. Органи управління
підприємства

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Ревізійна коміссія
Генеральний директор
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ ВТБ Банк

2) МФО банку

321767

3) Поточний рахунок

26008010275721

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який ПАТ ВТБ Банк
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

321767

6) Поточний рахунок

26008010275721

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Донецьке решiональне вiддiлення Фонду державного
майна України (засновник)

13511245

83000 Донецька область д/н м.Донецьк вул.Артема, 97

0.000000000000
Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

0.000000000000
Усього

0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Генеральний директор
Макаров Андрій Володимирович

1980
Харківський національний універсітет внутрішніх справ, 2002,
юрист, правоведение
17
Начальник юридичного відділу ПАТ "ДЕТЗ"

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
10.04.2017 3 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис . До компетенції Генерального директора віднесено:
- представлення інтересів Товариства в України та за кордоном в межами межах повноважень,
встановлених Статутом та законодавством;
- здійснення оперативного управління діяльністю Товариства;
- забезпечення виконання рішень, які прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;
- розпорядження майном Товариства (у т.ч. валютними цінностями), у межах, встановлених Статутом;
- прийняття рішень про укладення договорів, контрактів, інших правочинів та прийняття Товариством
інших зобов'язань, у межах, встановлених Статутом та внутрішніми документами Товариства, а також
підписання вказаних документів від імені Товариства;
- підписання та видача довіреностей з урахуванням обмежень, передбачених Статутом Товариства, цим та
іншими положеннями Товариства;
- прийняття рішень про відкриття у фінансових установах поточних рахунків, у тому числі у іноземній
валюті, депозитних рахунків, рахунків у цінних паперах та інших рахунків Товариства;
- прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства, підписання претензій та
позовів, представництво інтересів Товариства в суді;
- затвердження, в межах повноважень, внутрішніх положень Товариства та посадових інструкцій;
- за погодженням з Наглядовою радою Товариства - призначення та звільнення заступників Генерального
директора, застосування до них дисциплінарних стягнень;
- прийняття на роботу, переведення та звільнення з роботи працівників Товариства, направлення їх у
відрядження, застосування до них дисциплінарних стягнень чи притягання до матеріальної
відповідальності;
- здійснення інших дій, які необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства, за винятком тих, які
віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.
Попереднi посади: начальник юридичного відділу ПАТ "ДЕТЗ"
Винагорода у натуральнiй формi у 2017 роцi не виплачувалась.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Головний бухгалтер
Біленко Антон Олександрович

1985
Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.
М.І. Туган-Барановського, 2006 рік, облік і аудит, спеціаліст з
обліку і аудиту
17
ПАТ "ДЕТЗ" - заступник головного бухгалтера

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
18.04.2017 безстроково
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї:
Головний бухгалтер забезпечує органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi, керуючись Законом
України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi".
Забезпечення ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методичних основ, установлених
Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостi
дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних;

Органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських i
фiнансових операцiй;
Забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення i представлення до облiку первинних
документiв усiма пiдроздiлами, службами i працiвниками;
Прийняття всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованого i непомiтного виправлення записiв у
первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку, для збереження користувачем оброблених
документiв, регiстрiв i звiтностi у встановлений термiн;
Здiйснення заходiв для представлення повної правдивої iнформацiї про фiнансовий стан, результати
дiяльностi;
Забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства,
пiдписання її i представлення у встановлений термiн користувачам;
Участь у пiдготовцi i представленнi iнших видiв перiодичної звiтностi, що передбачають пiдпис головного
бухгалтера, в органи вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затвердженими формами й
iнструкцiями;
Участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформлення матерiалiв, зв'язаних з
нестачею i вiдшкодуванням збиткiв вiд нестачi, крадiжки i псування активiв на пiдприємствi;
Органiзацiя роботи по пiдготовцi пропозицiй для голови правлiння по:
визначенню облiкової полiтики пiдприємства, внесенню змiн у неї;
вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки
облiкових даних;
розробцi системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку i правил
документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю
господарських операцiй;
визначенню прав працiвникiв на пiдписання первинних i зведених облiкових документiв;
вибору оптимальної структури бухгалтерiї i чисельностi її працiвникiв, пiдвищенню професiйного
рiвня бухгалтерiв, забезпечення їхнiми довiдковими матерiалами;
полiпшенню системи iнформацiйного забезпечення управлiння i шляхiв проходження обробленої
iнформацiї до виконавцiв;
впровадженню автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням
особливостей дiяльностi пiдприємства або удосконаленню дiючої;
забезпеченню схоронностi майна, рацiонального й ефективного використання матерiальних,
трудових i фiнансових ресурсiв.
Крiм того, головний бухгалтер керує фахiвцями бухгалтерського облiку пiдприємства, а саме:
розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки;
знайомить них з нормативно - методичними документами й iнформацiйними матерiалами, що
стосується їхнi дiяльностi, i також зi змiнами в законодавствi.
Головний бухгалтер має право:
Давати вказiвки з питань оформлення первинних документiв, облiку, звiтностi, фiнансово - кредитних
операцiй, що обов'язковi для виконання всiма службами, працiвниками структурних пiдроздiлiв заводу;
Вимагати вiд служб, пiдроздiлiв i працiвникiв заводу необхiднi висновки i пояснення з питань фiнансово виробничої дiяльностi, дотримання фiнансово - кошторисної дисциплiни, а також плановi показники й iншi
данi, необхiднi для виконання своїх обов'язкiв;
Залучати працiвникiв пiдприємства для проведення комплексних ревiзiй i перевiрок;
Представляти пiдприємство в питаннях, вiднесених до компетенцiї бухгалтерiї у всiх державних i
недержавних установах i перед приватними особами;
Затверджувати посадовi iнструкцiї i розподiляти обов'язки, мiж працiвниками бухгалтерiї, а також видавати
розпорядження по вiддiлу;
Має право другого пiдпису на фiнансових документах;
Контролювати своєчаснiсть i повноту представлення в бухгалтерiю документiв матерiально вiдповiдальними особами при внутрiшньому перемiщеннi i звiльненнi.
Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть та своєчаснiсть подання звiтностi товариства до
контролюючих органiв.
Займав посаду заступника головного бухгалтера ПАТ "ДЕТЗ".
Як головному бухгалтеру у натуральнiй формi винагорода у 2017 роцi не виплачувалась.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**
6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано

Голова Наглядової ради
Гурєєв Максим Костянтинович

1975
Національна юридична академія України ім. Ярослава
Мудрого, 1997 р., правознавство, юрист
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Директор дирекції з юридичного забеспечення ПрАТ "ДМЗ"
03.10.2017 Особу обрано до наступних рiчних зборiв
товариства

9. Опис До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України
"Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також
переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів
Товариства;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту
Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про
акціонерні товариства";
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства, погодження кандидатур
заступників Генерального директора Товариства, що вносяться ним;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства,
встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій;
10) прийняття рішень про зупинення дії наказів Генерального директора Товариства, вирішення спорів між
Генеральним директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення
Генерального директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Генерального
директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про
притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні
товариства";
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні
товариства";
15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів та мають право на участь в Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні
товариства";
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх
статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних
акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні
товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства;
19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів
(контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів
відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства:
- предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна,
транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або
- які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання
фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні
вказаним; або
- в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або
- видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам,
а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені
Товариства таких договорів (контрактів) та угод;
20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
23) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка (які)
придбали контрольний пакет акцій, та/або значний контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства";
24) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо:

- внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу;
- розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства;
- затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства,
кошторисів на наступні періоди;
- стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів;
- затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства;
- порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення
порядку покриття збитків;
- погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми
положеннями Товариства;
25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та
ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення
кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача
простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до
компетенції Загальних зборів Товариства;
26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного
Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських
товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати
участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах
рішень про:
- визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ;
- реорганізацію, ліквідацію ДЗТ;
- визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове
припинення їхніх повноважень;
- визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав,
що надаються цими акціями;
- збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом
розміщення додаткових акцій;
- розміщення цінних паперів ДЗТ;
- дроблення, консолідацію акцій ДЗТ;
- схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ;
- участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи
або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах
юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної
особи;
- здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю
відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного
будівництва;
- внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ;
- визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом
України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом.
Попередня посада - директор дирекції з юридичних питан ПрАТ "ДМЗ".
Винагорода у натуральнiй формi у 2017 роцi не виплачувалась.

1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Член Наглядової ради
Куринной Валерій Михайлович

1957
Донецький політехнічний інститут, 1979 р., електричні мережі
та системи, інженер-електрик
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6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
03.10.2017 Особу обрано до наступних рiчних зборiв
8. Дата набуття повноважень та термін,
товариства
на який обрано
9. Опис До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України
"Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також
переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів
Товариства;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту
Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про
акціонерні товариства";
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства, погодження кандидатур
заступників Генерального директора Товариства, що вносяться ним;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства,
встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій;
10) прийняття рішень про зупинення дії наказів Генерального директора Товариства, вирішення спорів між
Генеральним директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення
Генерального директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Генерального
директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про
притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні
товариства";
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні
товариства";
15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів та мають право на участь в Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні
товариства";
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх
статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних
акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні
товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства;
19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів
(контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів
відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства:
- предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна,
транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або
- які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання
фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні
вказаним; або
- в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або
- видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам,
а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені
Товариства таких договорів (контрактів) та угод;
20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
23) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка (які)
придбали контрольний пакет акцій, та/або значний контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства";
24) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо:
- внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу;
- розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства;
- затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства,
кошторисів на наступні періоди;
- стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів;
- затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства;

- порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення
порядку покриття збитків;
- погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми
положеннями Товариства;
25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та
ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення
кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача
простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до
компетенції Загальних зборів Товариства;
26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного
Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських
товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати
участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах
рішень про:
- визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ;
- реорганізацію, ліквідацію ДЗТ;
- визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове
припинення їхніх повноважень;
- визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав,
що надаються цими акціями;
- збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом
розміщення додаткових акцій;
- розміщення цінних паперів ДЗТ;
- дроблення, консолідацію акцій ДЗТ;
- схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ;
- участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи
або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах
юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної
особи;
- здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю
відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного
будівництва;
- внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ;
- визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом
України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом.
Винагорода у натуральній формі в 2017 році не виплачувалась.

1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Член Наглядової ради
Біленко Антон Олександрович

1985
Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.
М.І. Туган-Барановського, 2006 рік, облік і аудит, спеціаліст з
обліку і аудиту
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6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
03.10.2017 Особу обрано до наступних рiчних зборiв
8. Дата набуття повноважень та термін,
товариства
на який обрано
9. Опис До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України
"Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також
переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів
Товариства;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту
Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про
акціонерні товариства";
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства, погодження кандидатур
заступників Генерального директора Товариства, що вносяться ним;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства,
встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій;
10) прийняття рішень про зупинення дії наказів Генерального директора Товариства, вирішення спорів між
Генеральним директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення
Генерального директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Генерального
директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про
притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні
товариства";
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні
товариства";
15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів та мають право на участь в Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні
товариства";
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх
статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних
акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні
товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства;
19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів
(контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів
відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства:
- предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна,
транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або
- які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання
фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні
вказаним; або
- в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або
- видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам,
а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені
Товариства таких договорів (контрактів) та угод;
20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
23) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка (які)
придбали контрольний пакет акцій, та/або значний контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства";
24) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо:
- внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу;
- розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства;
- затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства,
кошторисів на наступні періоди;
- стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів;
- затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства;
- порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення
порядку покриття збитків;
- погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми
положеннями Товариства;
25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та
ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення
кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача

простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до
компетенції Загальних зборів Товариства;
26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного
Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських
товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати
участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах
рішень про:
- визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ;
- реорганізацію, ліквідацію ДЗТ;
- визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове
припинення їхніх повноважень;
- визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав,
що надаються цими акціями;
- збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом
розміщення додаткових акцій;
- розміщення цінних паперів ДЗТ;
- дроблення, консолідацію акцій ДЗТ;
- схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ;
- участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи
або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах
юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної
особи;
- здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю
відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного
будівництва;
- внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ;
- визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом
України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом.
Винагорода у натуральній формі в 2017 році не виплачувалась.

1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Член Наглядової ради
Карандєєв Станіслав Олексійович

1981
Донецький університет економіки та права, 2005 р., економіка
підприємства, спеціаліст
з економіки підприємства
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6. Стаж роботи (років)**
ПрАТ "ДМЗ" ведучий спеціаліст дирекції з організації
7. Найменування підприємства та
розрахунків та фінансового аналізу
попередня посада, яку займав**
03.10.2017 Особу обрано до наступних рiчних зборiв
8. Дата набуття повноважень та термін,
товариства
на який обрано
9. Опис До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України
"Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також
переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів
Товариства;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту
Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про
акціонерні товариства";
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства, погодження кандидатур
заступників Генерального директора Товариства, що вносяться ним;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства,
встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій;

10) прийняття рішень про зупинення дії наказів Генерального директора Товариства, вирішення спорів між
Генеральним директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення
Генерального директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Генерального
директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про
притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні
товариства";
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні
товариства";
15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів та мають право на участь в Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні
товариства";
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх
статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних
акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні
товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства;
19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів
(контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів
відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства:
- предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна,
транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або
- які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання
фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні
вказаним; або
- в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або
- видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам,
а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені
Товариства таких договорів (контрактів) та угод;
20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
23) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка (які)
придбали контрольний пакет акцій, та/або значний контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства";
24) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо:
- внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу;
- розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства;
- затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства,
кошторисів на наступні періоди;
- стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів;
- затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства;
- порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення
порядку покриття збитків;
- погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми
положеннями Товариства;
25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та
ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення
кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача
простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до
компетенції Загальних зборів Товариства;
26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного
Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських
товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати

участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах
рішень про:
- визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ;
- реорганізацію, ліквідацію ДЗТ;
- визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове
припинення їхніх повноважень;
- визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав,
що надаються цими акціями;
- збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом
розміщення додаткових акцій;
- розміщення цінних паперів ДЗТ;
- дроблення, консолідацію акцій ДЗТ;
- схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ;
- участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи
або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах
юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної
особи;
- здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю
відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного
будівництва;
- внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ;
- визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом
України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом.
Винагорода у натуральній формі в 2017 році не виплачувалась.

1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Член Наглядової ради
Плотнікова Ірина Миколаївна

1969
Донецький політехнічний інститут, 1991 р., економіка та
організація гірничої промисловості, гірничий інженерекономіст
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6. Стаж роботи (років)**
ПрАТ "ДМЗ" ведучий спеціаліст дирекції з планування та
7. Найменування підприємства та
економічного аналізу
попередня посада, яку займав**
03.10.2017 Особу обрано до наступних рiчних зборiв
8. Дата набуття повноважень та термін,
товариства
на який обрано
9. Опис До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України
"Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також
переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів
Товариства;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту
Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про
акціонерні товариства";
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства, погодження кандидатур
заступників Генерального директора Товариства, що вносяться ним;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства,
встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій;
10) прийняття рішень про зупинення дії наказів Генерального директора Товариства, вирішення спорів між
Генеральним директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення
Генерального директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Генерального
директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про
притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні
товариства";
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні
товариства";
15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів та мають право на участь в Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні
товариства";
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх
статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних
акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні
товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства;
19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів
(контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів
відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства:
- предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна,
транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або
- які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання
фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні
вказаним; або
- в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або
- видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам,
а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені
Товариства таких договорів (контрактів) та угод;
20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
23) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка (які)
придбали контрольний пакет акцій, та/або значний контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства";
24) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо:
- внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу;
- розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства;
- затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства,
кошторисів на наступні періоди;
- стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів;
- затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства;
- порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення
порядку покриття збитків;
- погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми
положеннями Товариства;
25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та
ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення
кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача
простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до
компетенції Загальних зборів Товариства;
26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного
Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських
товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати
участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах
рішень про:
- визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ;
- реорганізацію, ліквідацію ДЗТ;
- визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове
припинення їхніх повноважень;

- визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав,
що надаються цими акціями;
- збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом
розміщення додаткових акцій;
- розміщення цінних паперів ДЗТ;
- дроблення, консолідацію акцій ДЗТ;
- схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ;
- участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи
або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах
юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної
особи;
- здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю
відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного
будівництва;
- внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ;
- визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом
України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом.
Винагорода у натуральній формі в 2017 році не виплачувалась.

Голова Ревізійної комісії
1. Посада
Єрохiна Ольга Вiталiївна
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1970
4. Рік народження
Донецький національний універсітет, облік та аудіт, спецалист
5. Освіта**
20
6. Стаж роботи (років)**
ПрАТ "ДМЗ" начальник вiддiлу дирекцiї облiку та звiтностi
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
03.10.2017 3 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Ревізійна комісія має право:
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних
зборів, члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в
обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- брати участь у засіданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Генерального директора Товариства у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми
положеннями Товариства;
- проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року,
якщо інше не передбачено Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів;
- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного
виконання покладених на Ревізійну комісію функцій, протягом 3 (трьох) днів з дати подання письмової
вимоги про надання такої інформації та документації;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які
належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну
наявність, вимагати проведення інвентаризації майна та коштів Товариства;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у
фінансово-господарській діяльності Товариства;
- у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участі у
проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.
Винагорода у натуральній формі в 2017 році не виплачувалась.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**
6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано

Член Ревізійної комісії
Пономарьова Тетяна Леонiдiвна

1971
Донецький національний університет, правознавство, юрист
19
ПрАТ "ДМЗ" головний фахiвець дирекцiї з управлiння
власнiстю
03.10.2017 3 роки

9. Опис Ревізійна комісія має право:
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних
зборів, члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в
обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- брати участь у засіданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Генерального директора Товариства у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми
положеннями Товариства;
- проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року,
якщо інше не передбачено Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів;
- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного
виконання покладених на Ревізійну комісію функцій, протягом 3 (трьох) днів з дати подання письмової
вимоги про надання такої інформації та документації;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які
належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну
наявність, вимагати проведення інвентаризації майна та коштів Товариства;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у
фінансово-господарській діяльності Товариства;
- у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участі у
проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.
Винагорода у натуральній формі в 2017 році не виплачувалась.
Член Ревізійної комісії
1. Посада
Комар Олександр Петрович
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1975
4. Рік народження
Донецький національний універсітет, правознавство, юрист
5. Освіта**
18
6. Стаж роботи (років)**
ПрАТ "ДМЗ" головний фахiвець дирекцiї з управлiння
7. Найменування підприємства та
власнiстю
попередня посада, яку займав**
03.10.2017 3 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Ревізійна комісія має право:
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних
зборів, члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в
обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- брати участь у засіданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Генерального директора Товариства у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми
положеннями Товариства;
- проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року,
якщо інше не передбачено Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів;
- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного
виконання покладених на Ревізійну комісію функцій, протягом 3 (трьох) днів з дати подання письмової
вимоги про надання такої інформації та документації;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які
належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну
наявність, вимагати проведення інвентаризації майна та коштів Товариства;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у
фінансово-господарській діяльності Товариства;
- у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участі у
проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.
Винагорода у натуральній формі в 2017 році не виплачувалась.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій
Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

1

2

Генеральний
директор

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

4

5

6

7

8

9

Макаров Андрій
Володимирович

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Біленко Антон
Олександрович

0

0

0

0

0

0

Голова та член
Наглядової ради

Гурєєв Максим
Костянтинович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Куринной Валерій
Михайлович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Біленко Антон
Олександрович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Карандєєв Станіслав
Олексійович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Плотнікова Ірина
Миколаївна

0

0

0

0

0

0

Голова та член
Ревізійної комісії

Єрохiна Ольга Вiталiївна

0

0

0

0

0

0

Член Ревізійної
комісії

Пономарьова Тетяна
Леонiдiвна

0

0

0

0

0

0

Член Ревізійної
комісії

Комар Олександр
Петрович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних
акціонерних товариств)
Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

SQUIRE MANOR PROPERTIES LTD (С.Кiтс i Невiс)

С 16462

SEPAS ENTERPRISES LIMITED (Кiпр)

Кількість за видами акцій

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

СЕНТ-КIТС I НЕВIС 556 д/н о.Невiс
Меiн стрiт, Чарльзтаун

5913036

9.899999397264

5913036

0

HE 148432

КIПР 3301 д/н м.Лiмассол Рiга
Фераiу Грiва Дiгенi, 2, ЛIМАССОЛ
ЦЕНТР, БЛОК

5913036

9.899999397264

5913036

0

ENERGO GROUP LIMITED (Кiпр)

HE 271963

КIПР 1087 д/н м.Нiкосiя Есперiдон,
12, 4 поверх

5913036

9.899999397264

5913036

0

INVESTCORP NRG LIMITED (Кiпр)

HE 290104

КIПР 3036 д/н м.Лемесос Хелiос
Корт, 1-й п., Крiстодулу Чатзiпавлу,
б.221

5913036

9.899999397264

5913036

0

NYSTELLA HOLDINGS LIMITED (Кiпр)

HE 291491

КIПР 4740 д/н м.Лiмассол Агос
Георгiс Сулiку,

5913036

9.899999397264

5913036

0

XYNARO INVESTMENTS LIMITED
(Кiпр)

HE 291509

КIПР 3035 д/н м.Лiмассол 28
Октоврiу, 205, ЛУЛУПIС КОРТ, 1-й
поверх

5913036

9.899999397264

5913036

0

TORINOX FINANCE LTD (Вiргiнськi ови (Брит.)

1688859

ВЕЛИКА БРИТАНIЯ д/н д/н
о.Тортола, м.Роуд Таун Вантерпул
Плаза, 2-й поверх, Вiкхамс Кей I

5913036

9.899999397264

5913036

0

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "САВI"

20367116

83001 Донецька область д/н
м.Покровськ вул.Торгiвельна, б.106А

5913020

9.899972608996

5913020

0

ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО
"ДОНСТIЛ" КОМПАНIЇ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"БЕРКАМП ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД"

31071972

83001 Донецька область д/н
м.Донецьк вул.Постишева, б.101

5158318

8.636400165819

5158318

0

HYPERACTIVE INVESTMENTS
LIMITED (Вiргiнськi о-ви (Брит.)

473700

ВЕЛИКА БРИТАНIЯ 3321 д/н
о.Тортола, м.Роуд Таун Вантерпул
Плаза, 2-й поверх, Вiкхамс Кей I

5913036

9.899999397264

5913036

0

Найменування юридичної особи

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій
(штук)
Усього 58375626

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
97.736367952928

Кількість за видами акцій
прості іменні

привілейовані
іменні

58375626

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Опис

Чергові
X

Позачергові

03.10.2017
Дата проведення
69.6
Кворум зборів
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства.
2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 20142016 роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2014-2016 роки. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради.
4. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2014-2016 роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та
затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2014-2016 роки.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) Товариства за 2014 2016 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про змiну мiсцезнаходження Товариства.
8. Про затвердження рiшень, прийнятих Наглядовою радою Товариства.
9. Внесення змiн до Статуту Товариства.
10. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх
винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв вiд iменi Товариства.
14. Про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Про обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
16. Про затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї Товариства i визначення особи,
уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства.
17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РIШЕННЯ:
За першим питанням порядку денного:
1. Обрати Куценко Вячеслава Юрiйовича - головою лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства, Долгу
Оксану Русланiвну та Великанова Сергiя Володимировича - членами лiчильної комiсiї загальних зборiв
Товариства. Повноваження лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля розгляду та пiдрахунку голосiв з
усiх питань порядку денного.
За другим питанням порядку денного:
2. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi
Товариства за 2014 рiк, 2015 рiк, 2016 рiк.
За третiм питанням порядку денного:
3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк, 2015 рiк, 2016 рiк.
За четвертим питанням порядку денного:
4. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк, 2015 рiк, 2016 рiк.
За п'ятим питанням порядку денного:
5. Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2014 рiк, 2015 рiк, за 2016 рiк.
За шостим питанням порядку денного:
6.1. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства по результатам дiяльностi Товариства за 2014 рiк
розподiл прибутку Товариства за 2014 рiк не здiйснювати. Збиток Товариства по результатам дiяльностi за
2014 рiк покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
6.2. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства по результатам дiяльностi Товариства за 2015 рiк
розподiл прибутку Товариства за 2015 рiк не здiйснювати. Збиток Товариства по результатам дiяльностi за
2015 рiк покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
6.3. Прибуток за результатами дiяльностi Товариства за 2016 рiк у сумi 1 295 000 грн. не розподiляти.
Рiчнi дивiденди за 2016 рiк не нараховувати та не виплачувати.
За сьомим питанням порядку денного:
7. Змiнити та затвердити наступне мiсцезнаходження (адресу) Товариства: Україна, 85300, Донецька
область, мiсто Покровськ, вулиця Торгiвельна, будинок 106А.
За восьмим питанням порядку денного:
8. Затвердити наступнi рiшення, прийнятi Наглядовою радою Товариства за перiод з 01 сiчня 2013 року по
31 грудня 2016 року:
1) протокол № 88 вiд 28.02.2013 р. про внесення змiн до кредитного договору №3.3ДС/17/2010-КЛТ вiд
30.04.2010 року;
2) протокол № 90 вiд 23.04.2013 р. про обрання голови Наглядової ради;
3) протокол № 92 вiд 14.06.2013 р. про змiну зберiгача;

4) протокол № 94 вiд 17.09.2013 р. про внесення змiн до кредитного договору №3.3ДС/17/2010-КЛТ вiд
30.04.2010 року;
5) протокол № 103 вiд 28.03.2014 р. про переобрання генерального директора.
За дев'ятим питанням порядку денного:
9. Внести змiни та доповнення до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "ДОНЕЦЬКИЙ
ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю
Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору - Макарову Андрiю Володимировичу пiдписати
щойно затверджену нову редакцiю Статуту та забезпечити її державну реєстрацiю у встановленому
законодавством порядку, в тому числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi.
За десятим питанням порядку денного:
10. Внести змiни та доповнення до наступних внутрiшнiх положень Товариства, шляхом викладення їх в
новiй редакцiї: Положення про Загальнi збори ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД"; Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД"; Положення про
Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ
ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД"; Положення про Генерального директора ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД", Положення про
порядок викупу ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ
ЗАВОД" розмiщених ним акцiй та порядок вчинення дiй його акцiонерами у випадку придбання ними
контрольного пакету акцiй, Положення про порядок укладання значних правочинiв та правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть, ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД".
Затвердити зазначенi новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства. Доручити Генеральному директору Макарову Андрiю Володимировичу пiдписати щойно затвердженi новi редакцiї зазначених внутрiшнiх
положень Товариства.
За одинадцятим питанням порядку денного:
11. Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради Товариства: Басов Микола Мусiйович голови Наглядової ради, Шебанова Володимира Леонiдовича, Дзюбана Вiталiя Серафiмовича, Куринного
Валерiя Михайловича, Рудика Юрiя Олексiйовича - членiв Наглядової ради.
За дванадцятим питанням порядку денного:
12. Перелiк кандидатiв, обраних до складу Наглядової ради Товариства: Карандєєв Станiслав Олексiйович,
Плотнiкова Iрина Миколаївна, Бiленко Антон Олександрович, Куринной Валерiй Михайлович, Гурєєв
Максим Костянтинович.
За тринадцятим питанням порядку денного:
13. Затвердити умови договорiв (типову форму договору), якi укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства. Обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради
Товариства на затверджених умовах, Генерального директора - Макарова Андрiя Володимировича.
За чотирнадцятим питанням порядку денного
14. Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Новiкової Свiтлани Iванiвни
- голови Ревiзiйної комiсiї, Мамонтової Олени Михайлiвни, Ткачової Вiкторiї Вiкторiвни - членiв
Ревiзiйної комiсiї.
За п'ятнадцятим питанням порядку денного:
15. Перелiк кандидатiв, обраних до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: Єрохiна Ольга Вiталiївна,
Пономарьова Тетяна Леонiдiвна, Комар Олександр Петрович.
За шiстнадцятим питанням порядку денного:
16. Затвердити умови договорiв (типову форму договору), якi укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства. Обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства на затверджених умовах, Генерального директора Товариства - Макарова Андрiя
Володимировича.
За сiмнадцятим питанням порядку денного:
17. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ "ДЕТЗ" у ходi
поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення,
тобто до 02.10.2018 року включно:
характер правочинiв - продаж та/або поставка ТМЦ, робiт (послуг), гранична сукупна вартiсть правочинiв
- 22 000 000,00 грн.
Уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких
правочинiв вiдповiдно до прийнятого Загальними зборами рiшення, а Генерального директора або iншу
особу уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором, на укладання та пiдписання
таких значних правочинiв вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

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

ТОВ "Пiвденно-Схiдна реєстрацiйна компанiя"

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
24645569
83003 Донецька область д/н м.Донецьк Антiпова, 7-а
АВ № 020553
ДКЦПФР

17.02.2006
(062) 332-24-01
(062) 332-24-01
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть щодо ведення
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Юридична особа, яка надавала послуги щодо ведення реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв емiтента, та зберiгає реєстр акцiонерiв протягом
встановленого строку.

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Аудиторська фiрма "Нiка-аудит"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПАТ "Всеукраїнський депозiтарiй цiнних паперiв"

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
24647491
83015 Донецька область д/н м.Донецьк вул. Артема, 145а
Свiдоцтво №1715
Аудиторська Палата України

26.01.2001
(062) 335-64-87
(062) 335-64-87
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Протягом звiтного перiоду було надано послуги з аудиту фiнансової
звiтностi емiтента. Факторiв, якi можуть вплинути на незалежнiсть
аудитора вiд емiтента немає.

35917889
04107 Київська область д/н Київ Тропiнiна, 7-Г
АВ " 498004
ДКЦПФР

19.11.2009
д/н
д/н
депозiтарна
депозiтарiй

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

04.06.2010

75/05/1/10

Донецьке
теруправлiння
ДКЦПФР

UA0508281005

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер
5

6

Акція проста
бездокумент Документарнi iменнi
арна іменна

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.25

59727640

14931910.00

100.000000000
000

Допуску до лiстингу не було. Заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами на бiржi та в торгiвельно-iнформацiйнi системи у звiтному роцi Товариством не
подавались.
Iнформацiя про попереднi реєстрацiї емiсiй:
- Свiдотство 6/1/96 вiд 18.01.1996 р. скасовано.

Опис

У 2008 роцi вiдбувся випуск акцiй.
На чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 27 серпня 2008 року було прийняте рiшення про збiльшення статутного (складеного) капiталу
Товариства за рахунок додаткових внескiв шляхом додаткового випуску 48 000 000 простих iменних акцiй, здiйснивши закрите (приватне) їх розмiщення на суму 12
000 000,00 грн.
24 жовтня 2008 року було зареєстровано випуск акцiй, № тимчасового свiдоцтва 26/05/1/08-Т.
Протягом першого та другого єтапу розмiщення було укладено 3 договори продажу акцiй на загальну сумму 12 000 000,00 грн., якi були сплаченi.
12 сiчня 2009 року було видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 26/05/1/08.
У 2010 роцi було переведено iменнi акцiї ВАТ "ДЕТЗ" документарної форми iснування в бездокументарну, про що 04 червня 2010 року було видане свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй № 75/05/1/10.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Першi промисловi будiвлi, що знаходилися на територiї нинiшнього ПАТ"Донецький
електротехнiчний завод", в кiлькостi 3-х одиниць загальної площею 796 кв. метрiв
були побудованi в 1915 роцi пiдприємцем Алексєєвим, що володiв копальнями в районi
Алексiївського куща. У цих виробничих примiщеннях була органiзована механiчна
майстерня, силами якої здiйснювався ремонт механiзмiв для копалень Алексiїва.
З 1918 по 1922 рр. пiдприємство, як i багато iнших, практично не працювало i було
зруйновано. У перiод з 1922 по 1925 рiк були проведенi роботи по вiдновленню
механiчних майстерень Алексiївського куща, якi пiсля освiти в 1926 роцi
Будьонiвського району увiйшли до складу електромеханiчного вiддiлу тресту
"Буденновуголь". У 1937г. ЕМО тресту був перейменований в Центральнi
електромеханiчнi майстернi (ЦЕММ).
Пiд час Другої свiтової вiйни пiдприємство знов було зруйноване. Вiдновнi роботи
почалися в 1943 роцi, вiдразу пiсля звiльнення Донбасу. При цьому були побудованi
новi виробничi будiвлi i вже до 1946 р. їх загальна площа складала 1464 кв.
метрiв. ЦЕММ мали в своєму розпорядженнi верстатний парк в кiлькостi 48 одиниць i
штат в 196 чоловiк.
З 1946г. пiдприємство продовжує турбуватися i нарощувати виробничi потужностi:
1953г. - зданий в експлуатацiю ливарний цех;
1957г. - побудована будiвля механiчних майстерень;
1960г. - освоєний ремонт акумуляторних батарей шахтних електровозiв;
1964г. - введений в дiю апаратний цех, в якому проводиться ремонт
пуськорегулiрующей апаратури;
1987-1991г.г. - завершений робочий проект реконструкцiї заводу iз будiвництвом
цеху по ремонту електродвигунiв (введений в експлуатацiю в 2005г.).
При цьому назва пiдприємства i його пiдлеглiсть змiнюються:
1960г. - пiдприємство перейменоване в ЦЕММ тресту "Пролетарськуголь".
1970г. - пiдприємство передається комбiнату "Донецьквугiлля" i отримує назву
Пролетарськi ЦЕММ.
1982г.- у зв'язку з подальшим зростанням пiдприємство отримує нову назву Буденновський машинобудiвний завод ПО "Донецьквугiлля".
1995г. - завод пройшов процедуру приватизацiї, як його правоприємника
зареєстровано Вiдкрите акцiонерне суспiльство "БЕЛМАК".
2004г. - рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "БЕЛМАК" переiменовано у ВАТ
"Донбас-Електромотор". 25.10.2007г. - на загальних зборах акцiонерiв було прийнято
рiшення про змiну назви пiдприємства на ВАТ "Донецький електротехнiчний завод".
На чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 27 серпня 2008
року було прийняте рiшення про збiльшення статутного (складеного) капiталу
Товариства за рахунок додаткових внескiв шляхом додаткового випуску 48 000 000
простих iменних акцiй, здiйснивши закрите (приватне) їх розмiщення на суму 12 000
000,00 грн.
24 жовтня 2008 року було зареєстровано випуск акцiй, № тимчасового свiдоцтва
26/05/1/08-Т.
Протягом першого та другого єтапу розмiщення було укладено 3 договори продажу
акцiй на загальну сумму 12 000 000,00 грн., якi були сплаченi.
У роздiлi 7 "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй
емiтенту" данi зазначенi виходячи з того, що у звiтному перiодi постiйне свiдоцтво
про реєстрацiю випуску акцiй не видавалося, змiна реєстру з урахуванням
додаткового випуску акцiй не вiдбувалася.
До вiдома: 12 сiчня 2009 року було видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №
26/05/1/08.
З березня 2011 р. Вiдкрите акцiонерне товариство "Донецький електротехнiчний
завод" було перйменоване в Публiчне акцiонерне товариство "Донецький
електротехнiчний завод".

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів

Згiдно до структури управляння вищим органом є загальнi збори акцiонерiв
товариства.
Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв на перiод мiж загальними зборами,
та дiє в межах встановленних Статутом товариства та положення про Наглядову раду.
Наглядова рада складається з 3 осiб, якi обирають мiж собою голову наглядової ради
та секретаря.
Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє облiк та звiтнiсть товариства та дiє в
межах, встановленних Статутом товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Ревiзiйна комiсiя складається з однiєї особи.
генеральний директор - є виконавчим органом, якiй керує поточною дiялнiстю
товариства та дiє в межах повноважень, встановленних Статутом, має право
безпосередньо представляти iнтереси товариства та укладати угоди у межах,
визначених Статутом.
Генеральний директор безпосередньо керую роботою заступника та першого заступника
генерального директора, директора з виробництва, директора з якостi, головного
бухгалтера, головного економиста, вiддiлу маркетенгу та збуту та вiддiлу
матерiально-технiчного забезпечення, юридичного та договорного вiддiлу. В свою
чергу їм пiдпорядкованi понад 40 вiддiлов та структурних пiдроздiлiв.
Органiзацiйна структура(за iєрархiчним порядком):
- загальнi збори акцiонерiв
- наглядова рада, (ревiзiйна комiссiя як ревiзiйний орган)
- генеральний директор
- перший заступник генерального директора та заступник генерального директора
- бухгалтерiя, планово-економiчний вiддiл, планово-диспетчерський вiддiл, вiддiл
головного технолога, вiддл головного конструктора, вiддiл охорони працi, вiддiл
АСУ, транспортний участок, господарський участок, договорной вiддiл, вiддiл
юридичного та кадрового забезпечення, вiддiл маркетенгу та збиту, вiддiл
матерiально-технiчного постачання, ОТИЗ
- цех електродвигунiв, цех пускової апаратури, цех металоарочної крепi, ливарний
цех, механiчний цех, ковально-пресовий цех
- вiддiл головного механiка, вiддiл головного енергетика, теплотехнiчний участок,
центральний склад, склад готової продукцiї, склад напiвфабрикатiв

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників - 2 особи
Фонд оплати праці - 7765,9 тис.грн.
Кадрова програма в умовах проведення АТО не передбачає підвищення кваліфікацій.

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

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
немає

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в 2017 роцi не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
1. Загальна iнформацiя про компанiю.
Першi промисловi будiвлi, що знаходилися на територiї нинiшнього ПАТ"Донецький
електротехнiчний завод", в кiлькостi 3-х одиниць загальної площею 796 кв. метрiв
були побудованi в 1915 роцi пiдприємцем Алексєєвим, що володiв копальнями в районi
Алексiївського куща. У цих виробничих примiщеннях була органiзована механiчна
майстерня, силами якої здiйснювався ремонт механiзмiв для копалень Алексiїва.
З 1918 по 1922 рр. пiдприємство, як i багато iнших, практично не працювало i було
зруйновано. У перiод з 1922 по 1925 рiк були проведенi роботи по вiдновленню
механiчних майстерень Алексiївського куща, якi пiсля освiти в 1926 роцi
Будьонiвського району увiйшли до складу електромеханiчного вiддiлу тресту
"Буденновуголь". У 1937г. ЕМО тресту був перейменований в Центральнi
електромеханiчнi майстернi (ЦЕММ).
Пiд час Другої свiтової вiйни пiдприємство знов було зруйноване. Вiдновнi роботи
почалися в 1943 роцi, вiдразу пiсля звiльнення Донбасу. При цьому були побудованi
новi виробничi будiвлi i вже до 1946 р. їх загальна площа складала 1464 кв.
метрiв. ЦЕММ мали в своєму розпорядженнi верстатний парк в кiлькостi 48 одиниць i
штат в 196 чоловiк.
З 1946г. пiдприємство продовжує турбуватися i нарощувати виробничi потужностi:
1953г. - зданий в експлуатацiю ливарний цех;
1957г. - побудована будiвля механiчних майстерень;
1960г. - освоєний ремонт акумуляторних батарей шахтних електровозiв;
1964г. - введений в дiю апаратний цех, в якому проводиться ремонт
пуськорегулiрующей апаратури;
1987-1991г.г. - завершений робочий проект реконструкцiї заводу iз будiвництвом
цеху по ремонту електродвигунiв (введений в експлуатацiю в 2005г.).
При цьому назва пiдприємства i його пiдлеглiсть змiнюються:
1960г. - пiдприємство перейменоване в ЦЕММ тресту "Пролетарськуголь".
1970г. - пiдприємство передається комбiнату "Донецьквугiлля" i отримує назву
Пролетарськi ЦЕММ.
1982г.- у зв'язку з подальшим зростанням пiдприємство отримує нову назву Буденновський машинобудiвний завод ПО "Донецьквугiлля".
1995г. - завод пройшов процедуру приватизацiї, як його правоприємника
зареєстровано Вiдкрите акцiонерне суспiльство "БЕЛМАК".
2004г. - рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "БЕЛМАК" переiменовано у ВАТ
"Донбас-Електромотор". 25.10.2007г. - на загальних зборах акцiонерiв було прийнято
рiшення про змiну назви пiдприємства на ВАТ "Донецький електротехнiчний завод".
На чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 27 серпня 2008
року було прийняте рiшення про збiльшення статутного (складеного) капiталу
Товариства за рахунок додаткових внескiв шляхом додаткового випуску 48 000 000
простих iменних акцiй, здiйснивши закрите (приватне) їх розмiщення на суму 12 000
000,00 грн.
24 жовтня 2008 року було зареєстровано випуск акцiй, № тимчасового свiдоцтва
26/05/1/08-Т.
Протягом першого та другого єтапу розмiщення було укладено 3 договори продажу
акцiй на загальну сумму 12 000 000,00 грн., якi були сплаченi.
У роздiлi 7 "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй
емiтенту" данi зазначенi виходячи з того, що у звiтному перiодi постiйне свiдоцтво
про реєстрацiю випуску акцiй не видавалося, змiна реєстру з урахуванням
додаткового випуску акцiй не вiдбувалася.
До вiдома: 12 сiчня 2009 року було видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №
26/05/1/08.
З березня 2011 р. Вiдкрите акцiонерне товариство "Донецький електротехнiчний
завод" було перйменоване в Публiчне акцiонерне товариство "Донецький
електротехнiчний завод".
На теперiшнiй час ПАТ "Донецький електротехнiчний завод" розташовано за адресою:
85300, м. Покровськ, вул. Торгівельна, 106 а. Основними видами дiяльностi
пiдприємства у 2017 р. були:

виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй- 10,31% у
реалiзованiй продукцiї;
виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури- 1,19%;
виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв- 15,00%;
ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування- 6,02%.
Для виробництва за вказаними видами дiяльностi пiдприємство має власнi виробничi
потужностi, розташованi у власних примiщеннях цехiв. Крiм цехiв з виробництва
готової продукцiї, пiдприємство має власнi цеха та виробничi потужностi з
виробництва матерiалiв та полуфабрiкатiв для подальшого їх використання в
виробництвi продукцiї. Крiм того пiдприємство має допомiжнi виробничi пiдроздiлигосподарську дiлянку, iнструментальний цех, механiчний вiддiл, енергетичний
вiддiл.
Середньо-облікова кiлькiсть штатних працiвникiв в 2017 р. склала 2 осіб.
2. Умови, в яких працює пiдприємство.
Протягом 2017 року ПАТ "ДЕТЗ" здiйснювало виробничу дiяльнiсть на власних
виробничих фондах, а також з використанням машин та обладнання, що отримано у
оперативну оренду.
Основним видом товарної продукцiї є виробництво вибухозахисних електродвигунiв
для пiдприємств вугiльної промисловостi, трансформаторних пiдстанцiй, пускової
апаратури та iншого електрообладнання, надання послуг з ремонту електродвигунiв,
трансформаторних пiдстанцiй, трансформаторiв, пускової апаратури та iншого
електрообладнання; виробництво трубопроводiв, затяжки металевої решетчатої,
металоконструкцiй, елементiв арочного крiплення та iн.
Обсяг виробленої товарної продукцiї (робiт, послуг) у дiючих цiнах пiдприємства
за 2017 рiк становить 21377,8 тис.грн., в т.ч.:
- обсяг виробництва нового електрообладнання 11798,7 тис.грн. або 55,2% вiд
загального обсягу;
- обсяг наданих послуг з ремонту електрообладнання 2755,0 тис.грн. або 12,9%
вiд загального обсягу;
- обсяг виробництва трубопроводiв, трiйникiв, металовиробів, металоконструкцій
3102,0 тис.грн. або 14,5% вiд загального обсягу;
- обсяг виробництва затяжки металевої решетчатої 3722,1 тис.грн. або 17,4%
вiд загального обсягу.
В порiвняннi з 2011 роком обсяг випуску товарної продукцiї в 2012 роцi
збiльшився на 48708,6 тис.грн. або на 32,2% за рахунок збiльшення виробничої
потужностi i розширення номенклотури виробництва продукцiї.
Головною технологiчною сировиною для пiдприємства є чорний та кольоровий
металопрокат в асортиментi, кабельно-проводникова продукцiя, iзоляцiйнi матерiали,
пiдшипники, мастила, лакофарбова продукцiя, комплектуючi та iн.
Розмiр чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт,
послуг) за 2017 рiк становить 72882 тис.грн., за 2016 рiк - 170166 тис.грн., в
порiвняннi з 2016 роком зменшився на 97284 тис.грн. або на 133,48 відсотків.
Зменшення показника пов"язано насамперед з загальним зменшенням реалізації в
порівнянні з 2016 р. Прогноз економічного стану заводу зробити неможливо, оскільки
це залежить від обставин незалежних від підприємства.
Основним ринком збуту готової продукцiї та послуг товариства є пiдприємства
України. Основними покупцями та замовниками є: ТОВ "Шахта Свято-Покровська №3",
ПАТ "Шахтоуправлiння "Покровське" та iн. Реалізація чавуну на експорт
здійснювалась до ОАЕ. Метод продажу готової продукцiї та послуг - шляхом укладання
договорiв та контрактiв.
Основними постачальниками сировини та комплектуючих для ПАТ "ДЕТЗ" є:
- чорного металопрокату: ПрАТ "ДМЗ";
- комплектуючих матеріалов: ТОВ "Еліз" та iн.
Протягом 2017 року спостерiгалася тенденцiя до пiдвишення цiн на енергоносiї,
матерiали, комплектуючi, чорний та кольоровий метали.
Основними ризиками в дяльностi емiтента є:
- загальний стан у країні,
- пiдвищення цiн на енергоносiї,
- нестабiльна цiнова полiтика на ринку чорного та кольорового металопрокату,
кабельно-проводникової продукцiї, пiдшипникiв, iзоляцiйних матерiалiв та iншої
сировини i комплектуючих.
План розвитку ПАТ "ДЕТЗ" передбачає: зростання обсягiв виробництва за рахунок
модернiзацiї виробництва, впровадження нових технологiй виробництва, випуску нових
видiв продукцiї, пошуку та залучення нових споживачiв та замовникiв як на
територiї України, так i за її межами, максимально використовувати та наращувати
виробничi потужностi.
Виробництво не залежить вiд сезонних змiн.
3. Основнi принципи облiкової полiтики.

3.1. Основа пiдготовки iнформацiї
Ця фiнансова звiтнiсть ПАТ "ДЕТЗ" пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Ради з МСФЗ) i розмiщена на сайтi
Мiнiстерства фiнансiв України. Методологiчна основа складання фiнансової звiтностi
вiдповiдає принципам i оцiнками, передбачених МСФЗ.
Принципи складання фiнансової звiтностi.
ПАТ "ДЕТЗ" пiдготувало рiчну фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. Дата переходу на
складання звiтностi за МСФЗ- 01.01.2012 р.
Товариство приймає МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика ПАТ "ДЕТЗ" розкриває основи, стандарти, правила та процедури
облiку, якi Товариство використовує при веденi облiку та складаннi фiнансової
звiтностi вiдповiдно з МСФЗ. Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та
оцiнки об'єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової
звiтностi Товариства. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є
зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення,
переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть,
автономнiсть пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик дозволяє
забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо
фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ДЕТЗ" складається на основi припущення, що
пiдприємство проводить, i проводитиме операцiї в доступному для огляду
майбутньому. Товариство регулярно, перевiряє облiкову полiтику на її вiдповiднiсть
вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку, i в разi прийняття нових, або
змiни дiючих стандартiв переглядає i доповнює свою облiкову полiтику належним
чином.
При складаннi фiнансової звiтностi компанiя керується основними принципами,
передбаченими МСФЗ 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки".
Активи пiдприємства вiдображенi за iсторичною вартiстю. При виборi i застосуваннi
облiкової полiтики керуємося вiдповiдними МСФЗ, з урахуванням роз'яснень щодо їх
застосування, випущених Радою з МСФЗ. Облiкова полiтика послiдовно застосовується
до аналогiчних статей, за винятком випадкiв, коли МСФЗ вимагає або дозволяє
проводити розбивку статей за категорiями. Основнi принципи облiкової полiтики,
застосованi при пiдготовцi фiнансової звiтностi, описанi нижче.
3.2. Iстотнi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування деяких
важливих бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає, щоб при застосуваннi МСФЗ та
облiкової полiтики ПАТ "ДЕТЗ" його керiвництво використовувало власнi судження.
Наслiдки перегляду бухгалтерської оцiнки визнаються перспективно, тобто
включаються в прибуток-збиток за поточний або вiдповiднi майбутнi перiоди.
3.3. Перерахунок iноземної валюти
a) Функцiональна валюта та валюта подання
Всi статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi ПАТ "ДЕТЗ", оцiнюються з використанням
основної валюти економiчного середовища, в якiй працює компанiя (функцiональної
валюти), якою є нацiональна валюта України (гривня). Ця фiнансова звiтнiсть
представлена в тисячах гривнях, i всi значення округленi до найближчої тисячi.
б) Операцiї в iноземнiй валютi та залишки за такими операцiями
Монетарнi активи i зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту за
офiцiйним курсом станом на вiдповiднi звiтнi дати. Прибуток та збитки, що
виникають у результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi i вiд
перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту за станом на
кiнець року, включаються до складу прибутку або збитку компанiї.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi,
перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi,
перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої
вартостi.
В Українi iноземна валюта може бути легко конвертована у гривнi за курсом,
близьким до курсу Нацiонального банку України. В даний час українська гривня не є
вiльно конвертованою валютою за межами України.
3.4. Основнi засоби
Основнi засоби - це активи, якi пiдприємство утримує для використання у
виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для

адмiнiстратiвнiх, сбутових цiлей та використовує за очiкуваннями протягом бiльше
одного року.
Об'єкт основних засобiв - це закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями,
приладдям до нього, конструктивно вiдокремлений об'єкт, призначений для
самостiйного використання, iнший актив, який вiдповiдає визначенню "основнi
засоби".
Основнi засоби враховуються в натуральних i вартiсних формах. Об'єкт основних
засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в
майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути
достовiрно визначена.
ПАТ "ДЕТЗ" використовує метод оцiнки основних засобiв за первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням основних
засобiв. Первiсна вартiсть активiв, створених самим пiдприємством, складається з
вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної частини виробничих
накладних витрат.
Пiсля первiсного визнання об'єкт основних засобiв облiковується за первiсною
вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
знецiнення.
Вартiсть, яка амортизується - собiвартiсть активу або сума, вiдображена у
звiтностi замiсть собiвартостi, за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi.
Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв переглядаються та, за
необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату.
Нарахування амортiзацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйнiм
способом так, щоб распределити первiсну вартiсть пропорцiйно на весь термiн
корисного користування з вiднесенням до витрат пiдприємства. Нарахування
амортiзацiї основних засобiв почiнається з мiсяця, наступного за датою введення в
експлуатацiю.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонт основних засобiв вiдносяться до
витрат перiоду в мiру їх виникнення. Вартiсть капiтальних ремонтiв i вдосконалень
основних засобiв капiталiзується лише у випадку, коли такi витрати призводять до
збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд використання основного засобу.
Незавершене будiвництво являє собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких
ще не завершено. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в
експлуатацiю.
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих
випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних
вигод.
Прибуток або збиток, що виникає вiд прiпiнення визнання об'єкта основних засобiв,
вiзнається як рiзнiця мiж чистими надходження вiд вiбуття та балансовою вартiстю
об'єкта.
Склад основних засобiв ПАТ "ДЕТЗ" за групами, їх первiсна, залишкова вартiсть та
знос, а також надходження та вибуття впродовж 2017 р. вiдображенi в п.11 Опису
бiзнесу.
3.5. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи - це активи, якi можливо iдентифiкувати, та якi не мають
фiзичної форми. Нематерiальнi активи визнаються в тому випадку, якщо iснує
ймовiрнiсть того, що компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди вiд даного активу
та його вартiсть можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Сума амортизацiї
нематерiального активу з визначеним строком корисного використання систематично
розподiляється протягом строку його корисного використання.
Нематерiальнi активи спочатку визнаються за первiсною вартiстю. Пiсля початкового
визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням
амортизацiї i, якщо необхiдно, накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного
перiоду їх використання, або в межах договорного права. Нарахування амортизацiї
починається в мiсяцi, наступному пiсля введення нематерiального активу в
експлуатацiю.
Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх
постановцi на облiк згiдно наказу керiвника пiдприємства.
Склад нематерiальних активiв ПАТ "ДЕТЗ" за групами, їх первiсна, залишкова
вартiсть та знос, а також надходження та вибуття впродовж 2017 р. вказано нижче.
3.6. Фiнансовi активи
Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи як кредити, дебiторська заборгованiсть
та фiнансовi активи в наявностi для продажу. Класифiкацiя залежить вiд мети, з

якою були придбанi фiнансовi активи. Керiвництво Компанiї визначає категорiю
фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi й аналiзує доречнiсть такої
класифiкацiї на кожну звiтну дату.
Первiсне визнання активiв.
Усi фiнансовi активи, якi знаходяться у використаннi компанiї, спочатку визнаються
за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть
при початковому визнаннi найкращим чином пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або
збиток при початковому визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж
справедливою вартiстю та цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi
операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при застосуваннi яких
використовуються тiльки наявнi доступнi ринковi данi.
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть - це фiнансовi активи, якi не котируються на
активному ринку, з фiксованими або обумовленими платежами, якi не призначенi для
продажу негайно або в найближчому майбутньому. Дебiторська заборгованiсть включає
дебiторську заборгованiсть з основної дiяльностi та iншу дебiторську
заборгованiсть. Кредити виданi - це фiнансовi активи, що виникли в результатi
надання коштiв позичальнику.
Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть
(яка виникає за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi
товари i послуги) i неторгова (iнша) дебiторська заборгованiсть.
У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та
вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї
дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень
товарiв та безнадiйної заборгованостi.
Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi
створюється резерв сумнiвних боргiв. Резерв створюється з використанням методу
застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
Припинення визнання фiнансових активiв.
Пiдприємство припиняє визнання фiнансових активiв, коли (1) права на грошовi
потоки вiд них закiнчилися, (2) компанiя передала, в основному, всi ризики та
вигоди володiння або (3) компанiя не передавала i не зберiгала в значнiй мiрi всi
ризики та вигоди володiння , але не зберегла контроль. Контроль зберiгається, коли
покупець не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв'язаної сторонi,
не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продаж.
3.7 Фiнансовi зобов'язання.
Компанiя визнає фiнансовi зобов'язання в облiку тiльки в тому випадку, коли вони
стають стороною за договором щодо даного фiнансового iнструменту.
Компанiя визнає кредиторську заборгованiсть за методом нарахувань, тобто
результати операцiй та iнших подiй визнаються при їх звершеннi i враховуються в
тому звiтному перiодi, а також вiдображаються у фiнансовiй звiтностi тих перiодiв,
в яких вони вiдбулися.
Кредити i позиковi кошти - це фiнансовi зобов'язання, що виникають в результатi
залучення позикових коштiв. Кредити i позиковi кошти показуються в складi
короткострокових зобов'язань, крiм випадкiв, коли в компанiї є безумовне право
вiдкласти розрахунок за зобов'язанням, щонайменше, на 12 мiсяцiв пiсля звiтної
дати, iнша заборгованiсть вважається довгостроковiй.
Передоплати отриманi визнаються за спочатку отриманих сум.
Внаслiдок вартостi грошей у часi, зобов'язання, пов'язанi з вибуттям грошових
коштiв, якi виникають в майбутнiх перiодах - дисконтуються, якщо вплив є
суттєвим.
Поточна частина довгострокової заборгованостi - це частина довгострокової
кредиторської заборгованостi, яка буде погашена протягом 12 мiсяцiв з дати
фiнансової звiтностi.
Витрати на позики - процентнi та iншi витрати, понесенi компанiєю в зв'язку з
отриманням позикових коштiв.
Короткостроковi кредити банкiв включають банкiвськi кредитнi лiнiї.
Визнання фiнансового зобов"язання припиняється в випадку закiнчення строку
контрактних зобов"язань або розiрвання контракту.
3.8 Товарно-матерiальнi запаси
Запаси - це активи, якi утрiмуються для продажу у звичайний ходi бизнеса;
перебувають у процесi виробництва для такого продажу або iснують у формi основних
чи допомiжнiх матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi
послуг.
Товарно-матерiальнi запаси оцiнюються за первiсною вартiстю. Товарно-матерiальнi
запаси списуються у виробництво за методом ФIФО.

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та
iншi витрати, понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування
та приведення їх у iснуючий стан. Первiсна вартiсть готової продукцiї та
незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату
працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на
пiдставi нормальної виробничої потужностi.
3.9 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на
банкiвських рахунках.
3.10 Акцiонерний капiтал
Звичайнi акцiї класифiкованi як капiтал. Номiнальна вартiсть акцiонерного капiталу
складається з 59727640 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. за 1 шт. на
загальну суму 14931910 грн.
3.11 Податок на додану вартiсть (ПДВ)
ПДВ розраховується за двома ставками: 20% при продажу на внутрiшньому ринку
товарiв, робiт та послуг; 0% при експортi товарiв.Зобов"язання з ПДВ дорiвнює
загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний перiод. Кредит з ПДВ- це сума на яку
платник має право зменшити свї зобов"язання з ПДВ за звiтний перiод. В балансi
розрахунки з ПДВ вiдображено згорнуто.
3.12. Поточний та вiдстрочений податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються та вiдображаються у фiнансовiй
звiтностi Компанiї вiдповiдно до МСБО 12.
Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про Фiнансовi результати,
складаються iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток вiзначається з оподатковуваного прибутку за рiк,
розрахованого за правилами податкового законодавства України.
Вiдстроченiй податок вiзнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або
вiдшкодована в зв'язку з наявнiстю рiзнiцi мiж балансовою вартiстю актiвiв та
зобов'язань, вiдображенiх у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими
базами активiв i зобов'язань. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за
тимчасовими рiзницямi з використанням балансового методу облiку зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими
ставками, якi, як очiкується, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi
активи або погашенi зобов"язання.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує
ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить
реалiзувати вiдстроченi податковi активи або якщо зможуть бути зарахованими проти
iснуючiх вiдкладенiх податкових зобов'язань.
3.13 Зобов"язання з пенсiйного забеспечення
Компанiя сплачує передбачений чинним законодавством єдиний соцiальний внесок в
Пенсiйний фонд на користь своїх спiвробiтникiв. Внески розраховуються як вiдсоток
вiд поточної валової суми заробiтної платнi та вiдраховується на витрати за мiрою
їх виникнення.
ПАТ "ДЕТЗ" приймає участь в державному пенсiйному планi з встановленними
виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю спiвробiтникiв, якi
працюють на рабочих мiсцях з шкiдливими та небезпечними для здоров"я умовами.
Зобов"язання, яке визнано в балансi у зв"язку з пенсiйним планом з встановленними
виплатами, представляє з себе вартiсть зобов"язання на звiтну дату.
3.14 Резерви
Резерви визнаються, якщо компанiя в результатi певних подiй в минулому має
юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з великою ступiнню
ймовiрностi буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою
надiйнiстю.
Резерви облiковуються по вартостi витрат, якi, як очiкується, будуть необхiднi для
вiдповiдних зобов"язань.
Компанiя визнає в якостi резервiв:
резерв вiдпусток, який формується щомiсячно шляхом застосування розрахункового
оцiночного коефiцiєнта до фонду оплати працi. Коефiцiєнт розраховується з данiх
попереднiх звiтнiх перiодiв з урахування поправки на iнформацiю звiтного перiоду.
забезпечення гарантийних зобов"язань- розраховується шляхом застосування вiдсотку
витрат за гарантийними ремонтами в загальнiй сумi доходiв вiд реалiзацiї продукцiї
пiдприємства до майбутнiх доходiв, що планується отримати в наступному роцi.
резерв сумнiвних боргiв- розраховується як абсолютна сума дебiторської
заборгованостi, щодо якої виникли певнi сумнiви її погашення у майбутнiх перiодах.

Резерви зі сплати податків, які розраховуються як сума, яка буде належна до сплати
у майбутньому: орендна плата за землю- 1208,4 тис.грн., податок на нерухоме майно23,2 тис.грн., податок на прибуток- 3335,8 тис.грн.
3.15 Дивiденди
Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату,
тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату.
Заборгованiсть по дiвiдендам на звiтну дату вiдсутня.
3.16 Визнання доходiв
Доход являє собою надходження економiчних вигод протягом перiоду в ходi звичайної
дiяльностi компанiї. Доходи вiдображаються за вирахуванням ПДВ, знижок.
Компанiя визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна
розрахувати з достатнiм ступенем точностi, iснує ймовiрнiсть отримання компанiєю
майбутнiх економiчних вигод та дотриманi конкретнi критерiї по кожному напрямку
дiяльностi компанiї, як описано нижче. Сума доходу вважається не пiдлягає
достовiрнiй оцiнцi до тих пiр, поки не будуть врегульованi всi умовнi
зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю. Оцiнки компанiї заснованi на результатах
минулих перiодiв з урахуванням категорiй покупцiв, видiв операцiй та специфiки
кожної угоди. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих коштiв або
коштiв, якi повиннi бути отриманi.
(A) Реалiзацiя продукцiї
Компанiя виробляє i реалiзує асортимент продукцiї, описаний у Примiтцi 1. Виручка
вiд продажу готової продукцiї i товарiв визнається в момент передачi ризикiв i
вигод вiд володiння товарами компанiєю. Зазвичай це вiдбувається при вiдвантаженнi
товару i при цьому вiдсутнi невиконанi зобов'язання, якi можуть вплинути на
ймовiрнiсть прийому продукцiї покупцем. Коли компанiя погоджується доставити
вантаж до певного мiсця, виручка визнається в момент передачi вантажу покупцевi в
обумовленому мiсцi. Компанiя використовує стандартнi правила IНКОТЕРМС, такi як
франко-борт (FOB), вартiсть i фрахт (CFR) i франко-перевiзник (FCA), якi
визначають момент переходу ризикiв i вигод.
(Б) Надання послуг
Виручка вiд надання послуг визнається в облiковому перiодi, в якому наданi
послуги, виходячи зi стадiї завершеностi робiт за кожним договором. Якщо
фiнансовий результат вiд договору не може бути достовiрно оцiнений, виручка
визнається тiльки в межах суми понесених витрат, якi можуть бути вiдшкодованi.
(В) Процентнi доходи
За всiх фiнансових iнструментiв, оцiнюваним за амортизованою вартiстю, i
процентним фiнансових активах в наявностi для продажу процентний дохiд визнається
з використанням методу ефективної процентної ставки, тобто ставки, по якiй
дисконтують очiкуванi майбутнi грошовi потоки протягом передбачуваного строку
фiнансового iнструмента або, якщо це доречно , бiльш короткого перiоду до чистої
балансової вартостi фiнансового активу. Процентнi доходи визнаються у фiнансових
доходах у складi прибутку або збитку.
(Г) Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд наданих в операцiйну оренду офiсних i виробничих площ, устаткування i
транспортних засобiв враховується за лiнiйним методом протягом строку оренди.
3.17 Фiнансовi витрати та доходи
Фiнансовi витрати включають в себе процентнi витрати за позиковими коштами, збитки
вiд дострокового погашення кредитiв, витрати вiд виникнення фiнансових
iнструментiв, вiд амортизацiї дисконту за зобов'язаннями щодо пенсiйного
забезпечення, резерву на виведення активiв з експлуатацiї, фiнансовим
iнструментам, а також прибуток i збитки вiд курсових рiзниць .
Витрати за позиковими коштами, якi вiдносяться до активiв, для створення яких
потрiбно значний перiод часу, капiталiзуються в складi вартостi таких активiв. Всi
iншi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати з
використанням ефективної процентної ставки.
3.18 Оренда
Оренда, при якiй значна частина ризикiв i вигод володiння залишається в
орендодавця, вiдноситься до категорiї операцiйної оренди. Платежi, здiйсненi в
рамках операцiйної оренди (за вирахуванням будь-яких отриманих вiд орендодавця
пiльг), вiдносяться на прибуток або збиток рiвномiрно протягом термiну оренди.
3.19 Передплата
Передплата облiковується за первiсною вартiстю. Передплата вiдраховується на
прибуток чи збуток при отраманнi товарiв чи послуг, до яких вiдноситься
передплата.
3.20 Векселi

Векселi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної
вiдсоткової ставки, якщо їх правдива вартiсть приблизно не дорiвнює балансової
вартостi.
3.21 Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть визнається за справедливою вартiстю.
Вподальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної
вiдсоткової ставки.
3.22 Аванси отриманi
Передплати отриманi визнаються за первiсно отриманими сумами.
3.23 Умовнi активи та зобов"язання
Умовнi активи та зобов"язання не визнаються в фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя
щодо таких активiв та зобов"язань вiдображається коли можливо отримання вигод чи
вiдток ресурсiв, та їх суму можливо розрахувати з достатньою ступiнню
достовiрностi.
3.24 Визнання витрат
Витрати враховуються за методом нарахування.
3.25 Капiталiзацiя витрат за позиковими коштами
Витрати за позиковими коштами, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням,
будiвництвом або виробництвом активу, для пiдготовки якого до запланованого
використання або продажу обов'язково потрiбно перiод часу бiльше трьох мiсяцiв
(квалiфiкацiйний актив), капiталiзуються у вартостi такого активу.
Капiталiзацiя витрат за позиковими коштами здiйснюється до дати, до якої актив
стає практично готовим до його використання або продажу. Якщо будiвельнi роботи
припиненi на тривалий перiод, капiталiзацiя також припиняється.
Компанiя капiталiзує витрати за позиковими коштами, яких можна було б уникнути,
якби вона не здiйснювала капiтальнi витрати в зв'язку з квалiфiкацiйним активом.
3.26 Змiни в форматi надання фiнансової звiтностi
Там, де це було необхiдно, порiвняльнi суми було скориговано у вiдповiдностi до
формату надання фiнансової звiтностi в поточному роцi.
4. Суттевi бухгалтерськi судження та оцiнки
Компанiя робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв та
зобов"язань, вiдображених в звiтностi. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються та
базуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування
майбутнiх подiй, яке рахується обгрунтованим. Судження, якi бiльш за все впливають
на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi та оцiнки, якi можуть призвести до значних
коригувань балансової вартостi активiв i зобов"язань впродовж наступного
фiнансового року, включають:
Справедлива вартiсть основних засобiв.
Керiвництво вважає, що на 31.12.2014 справедлива вартiсть основних засобiв
компанiї не вiдризняється суттєво вiд їх балансової вартостi. У зв"язку з цим
переоцiнка основних засобiв на 31.12.2014 не проводилась.
Пенсiйнi зобов"язання.
ПАТ "ДЕТЗ" приймає участь в державному пенсiйному планi з встановленними
виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю спiвробiтникiв, якi
працюють на рабочих мiсцях з шкiдливими та небезпечними для здоров"я умовами.
Пенсiйний план входить до компетенцiї державних органiв, у компанiї не завжди є
доступ до всiєї необхiдної iнформацiї для формування об"єктивного судження
вiдносно майбутнiх пенсiйних платежiв. На суму зобов"язань по пенсiйному
забеспеченню можуть впливати судження вiдносно того чи вийде спiвробiтник
достроково на пенсiю i коли це здiйсниться, чи буде зобов"язана компанiя
фiнансувати пенсiю та iншi судження, якi важко спрогнозувати. У зв"язку з цим, а
також враховуючи, що сума вказаних пенсiйних платежiв на рiк складає незначну
суму, керiвництвом ПАТ "ДЕТЗ" прийнято рiшення про вiдображення в балансi
пiдприємства пенсiйних платежiв згiдно пенсiйного плану з встановленими виплатами
по фактичнiй вартостi зобов"язання на звiтну дату.
5 Прийняття нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй
Компанiя застосовує наступнi новi стандарти i iнтерпретацiї починаючи з 1 сiчня
2011 року:
Змiна МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони" (а) спрощує визначення
пов'язаної сторони, роз'яснює значення цього поняття i усуває невiдповiдностi у
визначеннi пов'язаної сторони; та (б) надає часткове звiльнення вiд розкриття
iнформацiї для державних органiзацiй.

Удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Змiна МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" (застосовуються до рiчних перiодiв,
якi починаються з 1 липня 2012 року або пiсля цiєї дати).
Цi змiни стандартiв та iнтерпретацiї не зробили iстотного впливу на фiнансову
звiтнiсть компанiї.
Були випущенi наступнi новi стандарти i, змiни стандартiв, якi вiдносяться до
фiнансової звiтностi компанiї, але не вступили в силу для фiнансових перiодiв,
починаючи з 1 сiчня 2013 року i пiсля цiєї дати, i якi компанiя не застосовувала
достроково:
"МСФЗ 9" Фiнансовi iнструменти, частина 1: класифiкацiя та оцiнка "(застосовується
до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати).
Облiкова полiтика компанiї буде змiнена вiдповiдним чином.
Компанiя в даний час оцiнює вплив змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть.
6. Придбання компанiй
На 01.01.2015 р. ПАТ "ДЕТЗ" мало у володiннi частки в статутному фондi таких
компанiй:
ПП "Груптехмаш"- частка в статутному фондi 100%, вартiсть iнвестицiї 9839000 грн.
ТОВ "Свято- Iллiнський машинобудiвний завод"- частка в статутному фондi 99,9999%,
вартiсть iнвестицiї 14999990 грн.
ТОВ "Агрофiрма Агротiс"- 23,45% в статутному фондi, вартiсть iнвестицiї
29416578,77 грн.
ПАТ "Шахтобудмонтажне управлiння № 1"- 9436 шт. простих акцiй, вартiсть придбання
204746 грн.
Протягом 2014 р. змін у фінансових інвестиціях не було.
Вказанi iнвестицiї ПАТ "ДЕТЗ" облiковує за собiвартiстю придбання, що на думку
керiвництва компанiї є правдивою вартiстю iнвестицiй.
Застосування методу участi в капiталi не коректно для облiку iнвестицiй в дочiрнi
компанiї, оскiльки метод участi в капiталi застосовується для облiку iнвестицiй в
асоцiйованi чи спiльнi компанiї, за умови, що iнвестор має iстотний вплив на цi
компанiї (МСФЗ 28 - параграф
22а, параграф 16, параграф 5).
Застосування методу участi в капiталi:
Суб'єкт господарювання, який має спiльний контроль над об'єктом
iнвестування або чинить суттєвий вплив на нього, має облiковувати свою
iнвестицiю в асоцiйоване чи спiльне пiдприємство, застосовуючи метод
участi в капiталi, за винятком випадкiв, коли така iнвестицiя
квалiфiкується для звiльнення вiдповiдно до параграфiв 17 - 19.
Суттєвий вплив:
Якщо суб'єкт господарювання володiє прямо або опосередковано (через
дочiрнi пiдприємства) 20 вiдсотками або бiльшою кiлькiстю вiдсоткiв прав
голосу в об'єктi iнвестування, то припускається, що суб'єкт господарювання
має суттєвий вплив, доки не буде чiтко доведено протилежне. Навпаки, якщо
суб'єкт господарювання володiє (прямо або опосередковано через дочiрнi
пiдприємства) менше нiж 20 вiдсотками прав голосу в об'єктi iнвестування,
то припускається, що цей суб'єкт господарювання не має суттєвого впливу,
доки наявнiсть такого впливу не буде чiтко доведена. Якщо iнший iнвестор
має суттєве володiння або володiє часткою бiльшостi, то це не обов'язково
є перешкодою для суб'єкта господарювання мати суттєвий вплив.
Як правило, свiдченням наявностi суттєвого впливу суб'єкта
господарювання є один чи декiлька таких фактiв:
а) представництво в радi директорiв або в аналогiчному керiвному органi
об'єкта iнвестування;
б) участь у процесах розробки полiтики, у тому числi участь у прийняттi
рiшень щодо дивiдендiв або iнших виплат;
в) суттєвi операцiї мiж суб'єктом господарювання та його об'єктами
iнвестування;
г) обмiн управлiнським персоналом;
') надання необхiдної технiчної iнформацiї.
В зв"язку з тим, що ПАТ "ДЕТЗ" не має можливостi управлiння найбiльш значущими
видами дiяльностi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй, не має права отримувати дохiд
вiд цих iнвестицiй, не виявляє вищевказаних фактiв суттєвого впливу- доцiльно
облiковувати такi фiнансовi iнвестицiї як iншi фiнансовi iнвестицiї.
7. Собiвартiсть реалiзацiї за рiк, що закiнчився 31.12.2017, тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї, всього 22817,44
собiвартiсть реалiзованого обладнання 0,00
в т.ч. по елементам витрат:
придбання запасiв 12685,0
змiна запасiв
-744,30

заробiтна платня виробничого персоналу та пов"язаннi з нею витрати
7349,0
ремонти i поточне обслуговування
52,00
амортизацiя основних засобiв 955,18
амортизацiя нематерiальних активiв 4,98
послуги стороннiх установ
193,47
енергоресурси
757,03
транспортнi витрати
0,00
податки та обов"язковi платежi 0,00
iншi витрати 76,48
Собiвартiсть реалiзованих товарiв, в т.ч. 35404,05
чавун- 35315,06
iнший товар
88,00
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 3556,51
Себiвартiсть реалiзованих робiт i послуг 2754,96
послуги по ремонту обладнання, в т .ч. по елементам витрат 0,00
придбання запасiв 0,00
змiна сумы незавершеного виробництва 28,76
заробiтна платня виробничого персоналу та пов"язаннi з нею витрати
0,00
ремонти i поточне обслуговування
00,00
амортизацiя основних засобiв 0,00
амортизацiя нематерiальних активiв 0,00
послуги стороннiх установ
0,00
енергоресурси
0,00
транспортнi витрати
0,00
податки та обов"язковi платежi 0,00
iншi витрати 2726,20
8. Адмiнiстративнi витрати за рiк, що скiнчився 31.12.2017, тис.грн.
Матерiальнi витрати 172
Витрати на оплату працi 1247
Вiдрахування на соцiальнi заходи 483
Амортизацiя основних засобiв 52
Амортизацiя нематерiальних активiв 2
Витрати на ремонт i поточне обслуговування основних засобiв 700
Витрати по арендованому майну 8
Охорона майна
15
Комунальні витрати 13
Послуги зв"язку та iнтернету 32
Поштовi витрати та експрес доставка 3
Транспортні витрати 746
Страхування майна 0
Витрати на вiдрядження 30
Послуги банкiв 17
Витрати на надання профессiйних послуг 587
Iнформацiйно- консультацiйнi послуги 6
Обучення адмiнперсоналу 0
Податки та збори 2
Iншi витрати 2165
Загалом витрат 6280
9. Витрати на збут за рiк, що скiнчився 31.12.2017, тис.грн.
Матерiальнi витрати 70
Витрати на оплату працi 70
Вiдрахування на соц.заходи 19
Амортизацiя основних засобiв 0
Амортизацiя нематерiальних активiв 0
Послуги зв"язку та iнтернету 1
Транспортно- експедиторськi послуги 58
Витрати по залізничному тарифу 2047
Витрати на митне оформлення 0
Витрати з сертифiкацiї, стандартизацiї 3
Послуги зі зберігання вантажів 219
Витрати на вiдрядження 70
Маркетiнговi та рекламнi послуги 18
Податки 0
Iншi витрати 50
Загалом витрат 2625
10. Iншi операцiйнi доходи за рiк, що скiнчився 31.12.2017, тис.грн.

Доход вiд операцiйної оренди активiв 20
Доход вiд операцiйної курсової рiзницi 789
Прибуток вiд купiвлi-продажу iноземної валюти 7
Отримані штрафи, пені 0
Доход на залишок коштiв на рахунках 0
Доход по вiдшкодуванню залiзничого тарифу 0
Доход по вiдшкодуванню послуг 3
Доход по результатам iнвентарiзацiї ТМЦ та оприбутковання запасiв вiд списання ТМЦ
10
Доходи з послуг зберiгання 0
Iншi операцiйнi доходи 5234
Загалом iншi операцiйнi доходи 6063
11. Iншi операцiйнi витрати за рiк, що скiнчився 31.12.2017, тис.грн.
Збиток з купiвлi- продажу iноземної валюти 191
Сумнiвнi та безнадiйнi борги 167977
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 2664
Нестачi та втрати вiд псування цiнностей 25
Визнанi штрафи, пенi 21
Витрати на утримання житлово-комунальних об"єктiв 30
Благодiйна допомога 89
Витрати на пільгову пенсію 18
Витрати на оплату труда 110
Податки, обов"язкові платежі 23
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 3594
Загалом iнших операцiйних витрат 174742
12. Фiнансовi витрати за рiк, що скiнчився 31.12.2017, тис.грн.
Вiдсотки за кредит 0
Дисконтування довгострокової заборгованості 0
13. Інші витрати за рік, що скінчився 31.12.2017, тис.грн.
Списання необоротних активів 1
Собівартість реалізованих необоротних активів 15000
Загалом інших витрат 15001
14. Витрати (доходи) з податку на прибуток за рiк, що скiнчився 31.12.2017,
тис.грн.
Зменшення вiдстрочених податкових зобов"язань 127
Загалом доходи з податку на прибуток 103
В 2017 р. податок на прибуток в Українi стягувався за ставкою 18%. Вiдстроченi
податковi зобов"язання та активи оцiнюються за ставками податку на прибуток, якi,
як очiкується, будуть застосованi в перiодах, коли буде реалiзован актив чи
зроблен розрахунок за зобов"язанням.
14. Основнi засоби
Iнформацiя про вартiсть груп основних засобiв, їх знос, та змiни в вартостi та
структурi основних засобiв в 2017 р. вiдображено в пунктi 11 Опису бiзнесу.
Первiсна вартiсть основннх засобiв, що переданi в заставу короткострокового
кредиту банку, станом на 31.12.2017 р. складає 0,00 тис.грн., балансова вартiсть0 тис.грн. Обмежень щодо використання заставного майна не iснує.
15. Запаси на 31.12.2017, тис.грн.
Сировина i матерiали 57912
Паливо 408
Запаснi частини 219
Тара i тарнi матерiали 170
МШП 444
Незавершене виробництво 10028
Готова продукцiя 17962
Товари 0
16. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, тис.грн.
Торгова дебiторська заборгованiсть 46331
Резерв сумнiвних боргiв з торгової дебіторської заборгованості 3485
Iнша дебiторська заборгованiсть 64494
Резерв сумнівних боргів з іншої дебіторської заборгованості 48938
Усього торгової та iншої дебiторської заборгованостi 58402
17. Змiни в резервi сумнівних боргів, тис.грн.
Резерв на 01.01.2017- 5396,5

Резерв на 01.01.2018- 56990,5
Нараховано резерву за 2017 р.- 51594,0
18. Статутний капiтал
Статутний капiтал ПАТ "ДЕТЗ" сформовано на 100% та складає 14932 тис.грн.
Статутний капiтал ПАТ "ДЕТЗ" складається з 59727640 шт. простих акцiй номiнальною
вартiстю 0,25 грн. за 1 акцiю.
19. Вiдсотковi кредити та займи
На 01.01.2013 р. iснувала заборгованiсть за короткостроковим банкiвським кредитом
у сумi 93600 тис.грн. перед банком- кредитором ПАТ "Кредитпромбанк".
Заборгованiсть за даним кредитом було переуступлено ПАТ "Дельта Банк" 09.07.2013
р. На 31.12.2014 р. заборгованiсть на користь ПАТ "Дельта Банк" складає 93600
тис.грн. В 2016 р. нараховання вiдсоткiв за кредитом ПАТ "Дельта Банк" не
проводилось у зв"язку з закінченням строку дії кредитного договору. Заборгованiсть
за даним кредитом було переуступлено тов "Траст-факторинг" 27.12.2017 р.
20. Визнанi податковi
Вiдстроченi податковi
заборгованiстю- 52423
Вiдстроченi податковi
Відстрочені податкові
Відстрочені податкові
Відстрочені податкові
247
Вiдстроченi податковi

активи та зобов"язання на 31.12.2017 р., тис.грн.
активи пов"язанi з передплатами, дебiторською
активи пов"язанi з резервами та забезпеченнями- 0
активи пов"язані зі сплатою податків- 4567
активи пов"язані з забеспеченням- 120693
активи пов"язані з забеспеченням по сплаті пільгової пенсіїзобов"язання пов"язанi з основними засобами- 5892

Усього визнанi вiдстроченi податковi зобов"язання 0 тис.грн.
21. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть на 31.12.2017, тис.грн.
Торгова кредиторська заборгованiсть 22599
Заборгованiсть за придбаннi iнвестицiї 0
Заборгованiсть за короткостроковими кредитами 0
Заборгованість з фінансової допомоги 0
Заборгованiсть за iншими фiнансовими зобов"язаннями 0
Заборгованiсть за вiдсотками з фiнансових зобов"язань 0
Iнша кредиторська заборгованiсть 151793
Усього фiнансових зобов"язань 174392
Забезпечення виплат вiдпусток 0
Забеспечення гарантiйних зобов"язань 0
Заробiтна платня до виплати 1735
Зобов"язання з виплати податкiв 356
Зобов"язання за розрахунками зi страхування 627
Усього нефiнансових зобов"язань 2718
22. Операцiї з пов"язаними особами
У 2017 р. операцiї з пов"язаними особами ПАТ "ДЕТЗ" не проводились.
23. Управлiння фiнансовими ризиками
Загальна програма управлiння ризиками на пiдприємствi спрямована на мiнiмiзацiю
потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати тих ризикiв, якими можливо
керувати. Компанiя пiдвержена кредитному ризику, який виникає в результатi
кредитних та iнших операцiй пiдприємства з контрагентами, в результатi яких
виникають фiнансовi активи.
Згiдно прийнятої полiтики компанiї по керуванню ризиками кредитоспроможнiсть
кожного клiєнта аналiзується окремо, перш нiж йому буде запропановано стандартнi
для компанiї умови i строки здiйснення платежiв та вiдвантажень. Операцiї
здiйснюються на умовах передплати. Вiдстрочка платежiв пропонується тiльки тим
контрагентам, з якими у компанiї склалися вiдношення упродовж бiльш нiж 1 року без
прострочки термiнiв сплати, якi погодженi в договорах купiвлi- продажу. Компанiя
не вимагає забезпечення дебiторської заборгованостi заставою.
На погашення покупцями дебiторської заборгованостi можуть впливати фактори
економiчного характеру, однак, керiвництво вважає, що у компанiї немає значного
ризику збиткiв, сума яких перевищувала б забезпечення, якi вже створено.
Усього торгової дебiторської заборгованостi 46331 тис.грн.
З них:
сумнiвна дебiторська заборгованiсть покрита забезпеченням- 3485 тис.грн.
Ризик лiквiдностi

Аналiз фiнансових зобов"язань за строками погашення за станом на 31.12.2017
наведено нижче (фiнансовi зобов"язання вказано з урахуванням строкiв погашення, що
залишилися на звiтну дату, якi передбаченi договорами; суми заборгованостi- це не
дисконтованi грошовi потоки).
Торгова кредиторська заборгованiсть - 22599 тис.грн., в т.ч.:
до 360 днiв- 15834 тис.грн.
вiд 360 до 540 днiв- 1625 тис.грн.
вiд 540 до 1080 днiв- 5140 тис.грн.
Заборгованiсть за придбанi iнвестицiї- 0 тис.грн., в т.ч.
більш ніж 1080 днiв- 0 тис.грн.
Заборгованiсть за короткостроковими кредитами- відсутня.
Заборгованiсть за iншими фiнансовими зобов"язаннями- 0 тис.грн.
більш ніж 1080 днiв- 0 тис.грн.
Заборгованість з поворотної фінансової допомоги- 0 тис.грн.
від 360 до 1080 днів- 0 тис.грн.
Iнша кредиторська заборгованiсть- 151793 тис.грн.
до 90 днiв- 151793 тис.грн.
від 90 до 180 днів- 0 тис.грн.
від 180 до 360 днів- 0 тис.грн.
24. Умовнi та iншi зобов'язання й операцiйнi ризики
Податкове законодавство. Податкове та митне законодавство в Українi може
тлумачитися по-рiзному й часто змiнюється. Вiдповiднi державнi органи можуть
оскаржувати тлумачення цього законодавства керiвництвом компанiї i його
застосування в ходi дiяльностi компанiї, i iснує можливiсть того, що операцiї та
дiяльнiсть, якi в минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. В результатi,
податковi органи можуть нарахувати iстотнi додатковi суми податкiв, штрафiв та
пенi. Податковi органи мають право перевiряти податковi перiоди протягом трьох
календарних рокiв пiсля їх завершення. За певних обставин перевiрки можуть
охоплювати бiльш тривалий перiод.
Керiвництво компанiї дотримується думки, що iстотних збиткiв за судовими позовами
понесено не буде.
Зобов'язання по капiтальних видатках. Станом на 31 грудня 2017 року у компанiї не
було суттєвих договiрних зобов'язань по капiтальних видатках на придбання основних
засобiв.
Ринковий ризик - ризик, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв по
фiнансовому iнструменту буде змiнюватися у вiдповiдностi з ринковими цiнами.
Ринковий ризик включає три типи ризику: валютний ризик, процентний ризик та iншi
цiновi ризики.
Валютний ризик - це ризик змiн справедливої вартостi або майбутнiх грошових
потокiв вiд фiнансових iнструментiв у зв'язку зi змiнами курсiв обмiну валют.
Ризик процентної ставки - це ризик змiн справедливої вартостi або майбутнiх
грошових потокiв по iнструменту в зв'язку зi змiнами ринкових процентних ставок.
Iншi цiновi ризики - ризик, що справедлива вартiсть або грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту будуть змiнюватися у зв'язку зi змiною ринкових цiн (окрiм
тих якi виникають у зв'язку з процентним або валютним ризиком).

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

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Протягом 2017 року ПАТ "ДЕТЗ" здiйснювало виробничу дiяльнiсть на власних
виробничих фондах.
Основним видом товарної продукцiї є виробництво вибухозахисних електродвигунiв
для пiдприємств вугiльної промисловостi, трансформаторних пiдстанцiй, пускової
апаратури та iншого електрообладнання, надання послуг з ремонту електродвигунiв,
трансформаторних пiдстанцiй, трансформаторiв, пускової апаратури та iншого
електрообладнання; виробництво трубопроводiв, затяжки металевої решетчатої,
металоконструкцiй, елементiв арочного крiплення та iн.
Обсяг виробленої товарної продукцiї (робiт, послуг) у дiючих цiнах пiдприємства за
2017 рiк становить 21377,8 тис.грн., в т.ч.:
- обсяг виробництва нового електрообладнання 11798,7 тис.грн. або 55,2% вiд
загального обсягу;
- обсяг наданих послуг з ремонту електрообладнання 2755,0 тис.грн. або 12,9%
вiд загального обсягу;
- обсяг виробництва трубопроводiв, трiйникiв, металовиробів, металоконструкцій
3102,0 тис.грн. або 14,5% вiд загального обсягу;
- обсяг виробництва затяжки металевої решетчатої 3722,1 тис.грн. або 17,4%
вiд загального обсягу.
В порiвняннi з 2011 роком обсяг випуску товарної продукцiї в 2012 роцi
збiльшився на 48708,6 тис.грн. або на 32,2% за рахунок збiльшення виробничої
потужностi i розширення номенклотури виробництва продукцiї.
Головною технологiчною сировиною для пiдприємства є чорний та кольоровий
металопрокат в асортиментi, кабельно-проводникова продукцiя, iзоляцiйнi матерiали,
пiдшипники, мастила, лакофарбова продукцiя, комплектуючi та iн.
Розмiр чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
за 2017 рiк становить 72882 тис.грн., за 2016 рiк - 170166 тис.грн., в порiвняннi
з 2016 роком зменшився на 97284 тис.грн. або на 133,48 відсотків. Зменшення
показника пов"язано насамперед з загальним зменшенням реалізації в порівнянні з
2016 р. Прогноз економічного стану заводу зробити неможливо, оскільки це залежить
від обставин незалежних від підприємства.
Основним ринком збуту готової продукцiї та послуг товариства є пiдприємства
України. Основними покупцями та замовниками є: ТОВ "Шахта Свято-Покровська №3",
ПАТ "Шахтоуправлiння "Покровське" та iн. Метод продажу готової продукцiї та послуг
- шляхом укладання договорiв та контрактiв.
Основними постачальниками сировини та комплектуючих для ПАТ "ДЕТЗ" є:
- чорного металопрокату: ПрАТ "ДМЗ";
- комплектуючих матеріалов: ТОВ "Еліз" та iн.
Протягом 2017 року спостерiгалася тенденцiя до пiдвишення цiн на енергоносiї,
матерiали, комплектуючi, чорний та кольоровий метали.
Основними ризиками в дяльностi емiтента є:
- загальний стан у країні,
- пiдвищення цiн на енергоносiї,
- нестабiльна цiнова полiтика на ринку чорного та кольорового металопрокату,
кабельно-проводникової продукцiї, пiдшипникiв, iзоляцiйних матерiалiв та iншої
сировини i комплектуючих.
План розвитку ПАТ "ДЕТЗ" передбачає: зростання обсягiв виробництва за рахунок
модернiзацiї виробництва, впровадження нових технологiй виробництва, випуску нових
видiв продукцiї, пошуку та залучення нових споживачiв та замовникiв як на
територiї України, так i за її межами, максимально використовувати та наращувати
виробничi потужностi.
Виробництво не залежить вiд сезонних змiн.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Iнформацiя про придбання основних засобiв за 2009 рiк:
Будинкiв та споруд -215 тис. грн.
Машини та обладнання - 1123 тис. грн.
Iнструменти, прилади - 110 тис. грн.
Iнши основнi засоби - 9 тис. грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 285 тис. грн.

Iнформацiя про вiдчуження основних засобiв за 2009 рiк:
Будинки та споруди - 2 тис. грн.
Машини та обладнання - 32 тис. грн.
Iншi основнi засоби - 1 тис. грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 61 тис. грн.
У 2009 роцi вiдбулася продаж основних засобiв первiстною вартiстю 1,2 тис.грн i
остаточною вартiстю 0,03 тис. грн.
Iнформацiя про придбання основних засобiв за 2010 рiк:
Будинкiв та споруд - 532 тис. грн.
Машини та обладнання - 1644 тис. грн.
Iнструменти, прилади - 153 тис. грн.
Iнши основнi засоби - 13 тис. грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 285 тис. грн.
Iнформацiя про вiдчуження основних засобiв за 2010 рiк:
Будинки та споруди - 4 тис. грн.
Машини та обладнання - 50 тис. грн.
Iншi основнi засоби - 2 тис. грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 75 тис. грн.
У 2010 роцi вiдбулася продаж основних засобiв первiстною вартiстю 1,2 тис.грн i
остаточною вартiстю 0,03 тис. грн.
iнформацiя про придбання основних засобiв за 2011 рiк:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої- 4213 тис.грн.
Машини та обладнання- 4239 тис.грн
Транспортнi засоби- 220 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар- 344 тис.грн.
Багаторiчнi насадження- 6 тис.грн.
Iншi основнi засоби- 576 тис.грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи- 226 тис.грн.
Iнформацiя про вiдчуження основних засобiв за 2011 рiк:
Машини та обладнання - 470 тис. грн.
Iншi основнi засоби - 1369 тис. грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 12 тис. грн.
iнформацiя про придбання основних засобiв за 2012 рiк:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої- 3122 тис.грн
Машини та обладнання- 9957 тис.грн
Транспортнi засоби- 79 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар- 845 тис.грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи- 180 тис.грн.
Iнформацiя про вiдчуження основних засобiв за 2012 рiк:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої- 1 тис.грн.
Машини та обладнання- 358 тис.грн
Iнструменти, прилади, iнвентар- 24 тис.грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи- 10 тис.грн.
За 2013 р. надiйшло основних засобiв на суму 10783 тис.грн., з них 2567 тис.грн.за рахунок придбання основних засобiв, 8216 тис.грн.- за рахунок модернiзацiї,
дообладнання, покращення iснуючих основних засобiв, у тому числi:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої- 6133 тис.грн
Машини та обладнання- 3613 тис.грн
Транспортнi засоби- 221 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар- 816 тис.грн.
Протягом 2013 р. здiйснювалося будiвництво пiдрядним засобом адмiнiстративної
будiвлi. Сума iнвестицiй за рiк склала 1510 тис.грн., капiталiзованi витрати на
01.01.2014 склали 2153 тис.грн. Завершення будiвництва планується у 2014-2015 р.
Протягом року було придбано 4482 шт. простих акцiй ПАТ "Шахтобудмонтажне
управлiння № 1". Сума iнвестицiй склала 130,4 тис.грн.
Усi iншi придбання вiдповiдають звичайнiй господарськiй дiяльностi пiдприємства,
спрямованої на виготовлення та реалiзацiю продукцiї.
За 2013 р. вибуло основних засобiв загальною залишковою (балансовою) вартiстю 574
тис.грн., у тому числi:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої- 17 тис.грн.
Машини та обладнання- 528 тис.грн
Iнструменти, прилади, iнвентар- 29 тис.грн.

З основних засобiв, що вибули, залишкова вартiсть реалiзованих основних засобiв
склала 463 тис.грн. Основнi засоби було реалiзовано ТОВ "Свято-Iллiнський
машинобудiвний завод". Чиста сума реалiзацiї склала 512 тис.грн.
Протягом року були реалiзованi запаси матерiалiв, якi було придбано чи виготовлено
власними засобами для власного використання, але не були використанi на
пiдприємствi на загальну суму 6772 тис.грн., у тому числi:
катанка 6,5 мм- 1154 тис.грн.
полоса 10*60- 1975 тис.грн.
кутник 63*63*6- 2218 тис.грн.
iншi матерiали- 1425 тис.грн.
Iнше вiдчуження активiв вiдповiдає звичайнiй господарськiй дiяльностi
пiдприємства, спрямованої на виготовлення та реалiзацiю продукцiї.
За 2014 р. надiйшло основних засобiв на суму 2820 тис.грн., з них 357 тис.грн.- за
рахунок придбання основних засобiв, 2463 тис.грн.- за рахунок модернiзацiї,
дообладнання, покращення iснуючих основних засобiв, або їх створення, у тому
числi:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої- 395 тис.грн
Машини та обладнання- 933 тис.грн
Транспортнi засоби- 0 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар- 1373 тис.грн.
Тимчасові (нетитульні) споруди- 119 тис.грн.
Протягом 2014 р. здiйснювалося будiвництво пiдрядним засобом адмiнiстративної
будiвлi. Сума iнвестицiй за рiк склала 133 тис.грн., капiталiзованi витрати на
01.01.2015 склали 2285 тис.грн. Завершення будiвництва планується у 2016-2017 р.
Усi iншi придбання вiдповiдають звичайнiй господарськiй дiяльностi пiдприємства,
спрямованої на виготовлення та реалiзацiю продукцiї.
За 2014 р. вибуло основних засобiв загальною залишковою (балансовою) вартiстю 48
тис.грн., у тому числi:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої- 0 тис.грн.
Машини та обладнання- 6 тис.грн
Транспортні засоби- 22 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар- 20 тис.грн.
З основних засобiв, що вибули, залишкова вартiсть реалiзованих основних засобiв
склала 22 тис.грн. Основнi засоби (транспортний засіб) було реалiзовано приватній
особі. Чиста сума реалiзацiї склала 53 тис.грн.
Протягом року були реалiзованi запаси матерiалiв, якi було придбано чи виготовлено
власними засобами для власного використання, або які утворено при виробництві, але
не були використанi на пiдприємствi на загальну суму (без урахування ПДВ) 5588
тис.грн., у тому числi:
металобрухт- 1086 тис.грн.
круг (чорний метал)- 988 тис.грн.
кутник (чорний метал)- 988 тис.грн.
iншi матерiали- 2526 тис.грн.
Iнше вiдчуження активiв вiдповiдає звичайнiй господарськiй дiяльностi
пiдприємства, спрямованої на виготовлення та реалiзацiю продукцiї.
За 2015 р. надiйшло основних засобiв на суму 3148 тис.грн., з них 1585 тис.грн.за рахунок придбання основних засобiв, 1563 тис.грн.- за рахунок модернiзацiї,
дообладнання, покращення iснуючих основних засобiв, або їх створення, у тому
числi:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої- 1318 тис.грн
Машини та обладнання- 961 тис.грн
Транспортнi засоби- 0 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар- 869 тис.грн.
Усi iншi придбання вiдповiдають звичайнiй господарськiй дiяльностi пiдприємства,
спрямованої на виготовлення та реалiзацiю продукцiї.
За 2015 р. вибуло основних засобiв загальною залишковою (балансовою) вартiстю 959
тис.грн., у тому числi:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої- 5 тис.грн.
Машини та обладнання- 883 тис.грн
Транспортні засоби- 20 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар- 51 тис.грн.
З основних засобiв, що вибули, залишкова вартiсть реалiзованих основних засобiв
склала 805 тис.грн. Основнi засоби було реалiзовано юридичним особам. Чиста сума
реалiзацiї склала 815 тис.грн.
Протягом року були реалiзованi запаси матерiалiв, якi було придбано чи виготовлено
власними засобами для власного використання, або які утворено при виробництві, але

не були використанi на пiдприємствi на загальну суму (без урахування ПДВ) 8978
тис.грн.
Iнше вiдчуження активiв вiдповiдає звичайнiй господарськiй дiяльностi
пiдприємства, спрямованої на виготовлення та реалiзацiю продукцiї.
За 2016 р. надiйшло основних засобiв на суму 3950 тис.грн., з них 2461 тис.грн.за рахунок придбання основних засобiв, 1489 тис.грн.- за рахунок модернiзацiї,
дообладнання, покращення iснуючих основних засобiв, або їх створення, у тому
числi:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої- 1496 тис.грн
Машини та обладнання- 865 тис.грн
Транспортнi засоби- 0 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар- 1589 тис.грн.
Усi iншi придбання вiдповiдають звичайнiй господарськiй дiяльностi пiдприємства,
спрямованої на виготовлення та реалiзацiю продукцiї.
За 2016 р. вибуло основних засобiв загальною залишковою (балансовою) вартiстю 177
тис.грн., у тому числi:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої- 0 тис.грн.
Машини та обладнання- 51 тис.грн
Транспортні засоби- 1 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар- 41 тис.грн.
Тимчасові споруди- 84 тис.грн.
З основних засобiв, що вибули, залишкова вартiсть реалiзованих основних засобiв
склала 52 тис.грн. Основнi засоби було реалiзовано юридичним особам. Чиста сума
реалiзацiї склала 162 тис.грн.
Протягом року були реалiзованi запаси матерiалiв, якi було придбано чи виготовлено
власними засобами для власного використання, або які утворено при виробництві, але
не були використанi на пiдприємствi на загальну суму (без урахування ПДВ) 14068
тис.грн.
Iнше вiдчуження активiв вiдповiдає звичайнiй господарськiй дiяльностi
пiдприємства, спрямованої на виготовлення та реалiзацiю продукцiї.
За 2017 р. надiйшло основних засобiв на суму 211 тис.грн., з них 117 тис.грн.- за
рахунок придбання основних засобiв, 94 тис.грн.- за рахунок модернiзацiї,
дообладнання, покращення iснуючих основних засобiв, або їх створення, у тому
числi:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої- 0 тис.грн
Машини та обладнання- 30 тис.грн
Транспортнi засоби- 0 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар- 181 тис.грн.
Усi iншi придбання вiдповiдають звичайнiй господарськiй дiяльностi пiдприємства,
спрямованої на виготовлення та реалiзацiю продукцiї.
За 2017 р. вибуло основних засобiв загальною залишковою (балансовою) вартiстю 10
тис.грн., у тому числi:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої- 0 тис.грн.
Машини та обладнання- 10 тис.грн
Транспортні засоби- 0 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар- 0 тис.грн.
Тимчасові споруди- 0 тис.грн.
З основних засобiв, що вибули, залишкова вартiсть реалiзованих основних засобiв
склала 0 тис.грн. Протягом року були реалiзованi запаси матерiалiв, якi було
придбано чи виготовлено власними засобами для власного використання, або які
утворено при виробництві, але не були використанi на пiдприємствi на загальну суму
(без урахування ПДВ) 3557 тис.грн.
Iнше вiдчуження активiв вiдповiдає звичайнiй господарськiй дiяльностi
пiдприємства, спрямованої на виготовлення та реалiзацiю продукцiї.
Iншi види активiв не мали суттєвого впливу на iнформацiю про основнi придбання або
вiдчуження активiв.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація

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. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
До складу основних засобiв вiднесенi матерiальнi об`єкти iз строком корисного
використання бiльше 1 року. Основнi засоби зараховувались на баланс за первiсною
вартiстю, що складалася iз вартостi придбання та витрат на доставку, монтаж.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося за прямолiнiйним методом з
урахуванням строку корисного використання основних засобiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв , оформлених в заставу, складає на кiнець
2017 року 0 тис. грн. Повнiстю амортизованих основних засобiв на кiнець 2017 р.
немає.
Ступiнь використання
Будiвлi та споруди Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iншi- 100%

основних засобiв:
100%
-100%
100%

Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року складає:
Будинкiв та споруд - 51,2%
Машин та обладнання - 85,5%
Транспортних засобiв - 86,7%
Iнструментiв, приладiв, iнвентарю - 55,4%
Багаторiчнi насадження - 43,7%
Умови використання - з постiйним наглядом за технiчним станом.
Амортизацiя розраховується за прямолiнiйним методом з урахуванням встановленного
строку корисного використання.
За 2017 р. надiйшло основних засобiв на суму 211 тис.грн., з них 117 тис.грн.- за
рахунок придбання основних засобiв, 10 тис.грн.- за рахунок модернiзацiї,
дообладнання, покращення iснуючих основних засобiв, або їх створення, у тому
числi:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої- 0 тис.грн
Машини та обладнання- 30 тис.грн
Транспортнi засоби- 0 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар- 181 тис.грн.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на 01.01.2018 склали 11594 тис.грн., найбiльшi з
яких:
Будівництво адмiнiстративної будiвлі- 2285 тис.грн.
Мiнi-стан для виробництва катанки- 3550 тис.грн.
Ножицi гiльотиннi- 2072 тис.грн.
За 2017 р. вибуло основних засобiв загальною залишковою (балансовою) вартiстю 10
тис.грн., у тому числi:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої- 0 тис.грн.
Машини та обладнання- 10 тис.грн
Транспортні засоби- 0 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар- 0 тис.грн.
Тимчасові споруди- 0 тис.грн.
З основних засобiв, що вибули, залишкова вартiсть реалiзованих основних засобiв
склала 0 тис.грн. Протягом року були реалiзованi запаси матерiалiв, якi було
придбано чи виготовлено власними засобами для власного використання, або які
утворено при виробництві, але не були використанi на пiдприємствi на загальну суму
(без урахування ПДВ) 3557 тис.грн.

Основнi засоби розташованi за адресою: м.Донецьк, вул.Таллiнська, 1а; м. Донецьк,
вул. Тамбовська, 2
Будiвлi:
Здание конторы, литера А-2, площадь -800,3 кв.м,
Здание аппаратного цеха, литера Б'-1, площадь 2 741,9 кв.м,
Здание электросварочной, литера В'-1, площадь-1 788,8 кв.м,
Механические мастерские и склад, литера Г-1, площадь -861,6 кв.м,
Здание литейного цеха, литера Д-1, площадь-1 572,7 кв.м,
Аккумуляторный цех, литера Е-2, площадь- 4 324,3 кв,
Здание распределительных устройств, литера О-1, площадь - 22,9 кв.м,
Котельная, литера Р-1, площадь-413,8 кв.,
Механические мастерские, литера З-1, площадь -650,4 кв.м,
Автогараж, литера И-1, площадь -107,4 кв.м,
Автогараж, литера К-1, площадь -315,5 кв,
Здание аккумуляторного цеха, литера Л-1, площадь 199,2 кв.м,
Столярный цех, литера М-1, площадь -140,0 кв.м,
Склад материальный, литера Н-1, площадь -46,8 кв.м,
Здание кузницы, литера П-1, площадь -175,5 кв.м,
Цех ремонта электродвигателей, литера С-1, площадь -7 271,3 кв.м
Здание административно- бытового корпуса
Здание компрессорной
Здание мастерской
Здание мастерской
Многокомнатный двухэтажный жилой дом
Склад для оборудования
Сооружение склада техплощадки
Цех металлоарочной крепи
Здание электроподстанции

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть товариства впливає цiла низка факторiв, вiд яких в цiлому залежить
дiяльнiсть пiдприємства.
Факторами, якi значно впливають на виробничу дiяльнiсть пiдприємства,
виступають: пiдвищення цiн на енергоносiї, нестабiльна цiнова полiтика на ринку
чорного та кольорового металопрокату, кабельно-проводникової продукцiї,
пiдшипникiв, iзоляцiйних матерiалiв та iншої сировини i комплектуючих.
Суттєвим фактором є високий знос основних засобiв, високий рiвень витрат на
утримання та ремонт основних засобiв. Для бiльш продуктивної роботи пiдприємства
потрiбно проводити капiтальний ремонт виробничого обладнання, придбати нове,
вдосконалювати технологiю виробництва.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
В 2017 р. пiдприємством штрафи, пенi не сплачувались.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Основним джерелом фiнансування дiяльностi товариства є виручка вiд реалiзацiї
готової продукцiї та послуг з ремонту електрообладнання. Протягом 2017 року
товариство не здiйснювало довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Довгострокові фінансові інвестиції ПАТ "ДЕТЗ" облiковує за собiвартiстю придбання,
що на думку керiвництва компанiї є правдивою вартiстю iнвестицiй, оскiльки ПАТ
"ДЕТЗ" не впливає на прийняття рiшень iнвестуємих пiдприємств.
Структура капiталу ПАТ "ДЕТЗ" станом на 31.12.2017 року становить: -41,2% власний капiтал, довгострокові зобов"язання і забеспечення- 0,00%, 141,2%- поточнi
зобов'язання i забеспечення. Станом на 31.12.2017 року iснує поточна кредиторська

заборгованiсть в сумi 22599 тис.грн. Нерозподiлений прибуток товариства станом на
31.12.2017 року складає -132969 тис.грн.; за 2017 рiк чистий збиток склав 134512
тис.грн.
Для характеристики фiнансового стану товариства i результатiв його дiяльностi за
2017 рiк здiснений аналiз рiзних показникiв, характеризуючих фiнансовий стан.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi станом на 31.12.2012 р. становить 0,233, на
31.12.2013- 0,261, на 31.12.2014- 0,205, на 31.12.2015- 0,133, на 31.12.20160,095, на 31.12.2017- 0,0(оптимальнi показники- 0,25-0,5). Таким чином, за
останній рік коефіцієнт фінансової стійкості значно знизився, що обумовлено
значними прирістом збитків.
Коефiцiєнт покриття (відношення поточних активів до поточних зобов"язань)- показує
достатнiсть ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення поточних
зобов"язань, оптимальне значення 1-2: за 2012 р.- 0,82, за 2013 р.- 0,84, за 2014
р.- 0,71, за 2015 р.- 0,68, за 2016- 0,80, за 2017- 0,43. Низький показник
обумовлен високою кредиторською заборгованістю.
Коефiцiєнт рентабельностi активiв- показник ефективностi дiяльностi пiдприємствапоказує яка частина чистого прибутку була зароблена на кожну гривню активiв: 2012
р.- 0,0820, 2013 р.- 0,0174, 2014 р.- (-0,0882). Чистий збиток за 2014 р.- 19635
тис.грн., 2015 р.- збиток 0,0704, 2016 р.- 0,0043, 2017 р.-збиток 0,4415
Проведений аналiз фiнансових коефiцiєнтiв показує відносно важкий економiчний стан
пiдприємства у 2017 р. Це пов"язано з економічними та соціально- політичними
процесами у країні. У разі поліпшення загальної ситуації у країні, вирішення
проблем, які ускладнюють реалізацію продукції підприємства та забезпечення
матеріалами, можна спрогнозувати поліпшення економічних показників.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Договори з постiйними клiєнтами та замовниками пролонгованi.
У 2018 роцi Пiдприємство планує продовжувати роботу, пов`язану з покращенням
якостi продукцiї, зменшенням витрат на виробництво за рахунок мобiлiзацiї усiх
власних ресурсiв та зменшення невиробничих витрат. Очикуваннi прибутки - понад 1
млн. грн. за рiк.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
ПАТ "ДЕТЗ" на 2018 рiк планує:
- пiдтримувати якiсть продукцiї та рiвень виробництва не нижче рiвня 2014 року;
- за наявностi фiнансових ресурсiв продовжувати полiтику технiчного переозброєння
заводу на сучасне обладнання;
- максимально використовувати виробничi потужностi та їх нарощування;
- проводити пошук та залучення нових клiєнтiв на внутрiшньому та зовнiшньому
ринку;
- впроваджувати новi технологiї виробництва;
- приймати всi заходи щодо виконання плану по всiх технiко-економiчних
показниках;
- приймати всi необхiднi заходи щодо полiпшення умов працi;
- збiльшувати витрати на охорону працi i впроваджувати заходи щодо попередження
нещасних випадкiв;
- виконувати соцiальнi програми на пiдприємствi та впроваджувати iншi заходи,
спрямованi на розвиток пiдприємства в цiлому.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Опис полiтики емiтента по дослiдженнях i розробках
1.
Розробка і впровадження нових технологічних процесів.
Враховуючи необхідність освоєння виробництва нових видів електротехнічної
продукції, розширення об'ємів послуг з її ремонту, підвищення якості виконуваних
робіт, фахівцями технічних служб ПАТ "ДЕТЗ" удосконалюються ті, що існують і
упроваджуються принципово нові технологічні процеси, а саме:

1) Розробляється технологія виготовлення секцій електродвигунів в рамках
окремої ділянки.
2) Виготовлення залитих алюмінієвих роторних обмоток для електродвигунів
потужністю від 55квт до 315квт.
3) Упроваджується технологія обробки корпусних деталей на токарно-карусельному
верстаті.
4) Упроваджується технологія виготовлення коротко замкнутих роторів
електричних машин з паяною обмоткою з скосом пазів без їх розтину.
2.
Створення, організація виробництва і експлуатації нових високонадійних
комбайнових і конвеєрних електродвигунів. Аналіз потреб в електродвигунах
вітчизняних споживачів, а також зарубіжного ринку показує необхідність створення і
освоєння виробництва нових електродвигунів, зокрема двошвидкісних. У плані
реалізації даного завдання на заводі ведуться дослідження і розробки по наступних
напрямках:
- розширення серії конвеєрних електродвигунів ВКДВ 250, 315;
- розширення номенклатури двигунів загального призначення серії АДВ(Р) 200, 225,
250, 280;
- створення 2-х швидкісних двигунів серії ВКДВ 315, 355;
- створення електродвигунів комбайнових аналогічних імпортним;
- створення електродвигунів загального застосування типу ВАОД.
3.
Створення, організація виробництва і експлуатація нових вибухозахищених
апаратів управління і захисту гірських машин і механізмів:
- розробка і впровадження у виробництво комплектних розподільних пристроїв типу
КРУВД, ввідних, секційних та від ходячих з'єднань;
- розширення номенклатури трансформаторних підстанцій типу ВСТП-КРУ до 1500 кВА;
- модернізація трансформаторних підстанцій типу ВСТП з метою можливості підвищення
навантаження струму.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року,
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною
в яких виступають посадові особи емітента (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
Немає

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Подiї пiсля дати балансу, якi б могли вплинути iстотним чином на фiнансове
становище пiдприємства не вiдбувались.
Основним джерелом фiнансування дiяльностi товариства є виручка вiд реалiзацiї
готової продукцiї та послуг з ремонту електрообладнання.
За останнi 3 роки проводилася полiтика освоєння виробництва нових видiв
електротехнiчної продукцiї, розширення об'ємiв послуг з її ремонту, пiдвищення
якостi виконуваних робiт, фахiвцями технiчних служб ПАТ "ДЕТЗ" удосконалюються тi,
що iснують i упроваджуються принципово новi технологiчнi процеси.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
18666.000
17786.000

- будівлі та споруди

10572.000

10231.000

0.000

0.000

10572.000

10231.000

- машини та обладнання

4713.000

4274.000

0.000

0.000

4713.000

4274.000

- транспортні засоби

124.000

104.000

0.000

0.000

124.000

104.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3257.000

3177.000

0.000

0.000

3257.000

3177.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

18666.000

17786.000

0.000

0.000

18666.000

17786.000

Найменування основних
засобів

- земельні ділянки
- інші

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
18666.000
17786.000

Пояснення : Ступiнь зносу основних засобiв:
Будiвлi та споруди - 51,2%
Машини та обладнання - 85,5%
Транспортнi засоби - 86,7%
Iншi- 55,4%
Ступiнь використання
Будiвлi та споруди Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iншi- 100%

основних засобiв:
100%
-100%
100%

Умови використання основних засобiв- з постiйним наглядом за технiчним станом.
Обмежень на використання основних засобiв немає.
Амортизацiя розраховується за прямолiнiйним методом з урахуванням встановленного
строку корисного використання.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

-105660

28852

14932

14932

14932
14932
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України
Опис
"Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Нацiонального
положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi",
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення
вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв)
товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань
перед iншими особами
Розрахункова вартiсть чистих активiв(-105660.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
Висновок
капiталу(14932.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi
змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний
капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1523 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi
155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Кредити банку, у тому числі :

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Х
д/н
Х
Х

0.00
0.00
0.00
0.00

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
права (за кожним видом):
ТОВ "СК"СПIЧ"
02.08.2012
0.00
Податкові зобов'язання
Х
356.00
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
364931.00
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
365287.00
Опис Бiльш детальну iнформацiю наведено в примiтках до фiнансової звiтностi.

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
0.000
Х
Х

Дата
погашення

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

0.000
Х
Х
Х
Х

19.01.2017
Х
Х
Х
Х

Х
д/н
Х
Х

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ремонт та технiчне обслуговування
електродвигунiв, генераторiв i статорiв

170

2755.00

12.89

2

Виробництво електродвигунiв, генераторiв i
трансформаторiв та електророзподiльчої
апаратури

92

11798.70

55.19

3

Виробництво будiвельних металевих конструкцiй
i частин конструкцiй

д/н

68241.00

31.92

4

Реалiзацiя чавуну переробного

д/н

170

2755.00

4.27

12463.66

19.31

10353.79

16.04

35325.50

28.75

97

0.00

0

д/н
5046,5 т

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3
4
5

2
Матерiальнi витрати
Вартiсть товарiв та послуг, придбаних для перепродажу
Витрати на оплату працi
Амортизацiя
Iншi витрати

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
6.35
55.86
2.96
0.55
34.28

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
17.03.2017
20.03.2017
10.04.2017
10.04.2017
18.04.2017
18.04.2017
03.10.2017
03.10.2017
03.10.2017

03.10.2017

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
Кількість зборів, усього
1
2015
0
2
2016
0
3
2017
1

У тому числі позачергових
0
0
0

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
д/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
д/н

Ні
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками
10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити) д/н

Так
X

Ні
X
X

д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій

(осіб)
5
0
5
0
0
0
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

д/н

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
д/н
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
д/н д/н

Ні
X
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/н

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) д/н

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
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання
X
(з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/н
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
пресі,
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
жується на
загальнодоступній
надаються
інтернет
безпосередньо
загальних
базі НКЦПФР про
на запит
торінці
в акціонерному
зборах
ринок цінних
акціонера акціонерного
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Так
Так
Так
Так
Ні
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Ні
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
Ні
Так
Так
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Так
Ні
Так
Так
Ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Так
Так
Так
Ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) д/н

Так
X

Ні
X
X

X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків
голосів
Інше (запишіть) д/н

Ні
X

X
X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) д/н

Ні
X
X
X
X
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 наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: 01.01.1990;
яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
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.
д/н

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ
ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД"
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНIВ,
ГЕНЕРАТОРIВ I ТРАНСФОРМАТОРIВ"
Середня кількість працівників 2
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 85300 Донецька область мiсто Покровськ Торгiвельна, 106А, т.0503665214

2018

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

1413200000
112

за КВЕД

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди
01
01
00174740

27.11"

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801001

Код
На початок
На кінець
На дату перерядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
01.01.2012
330
1000
78
72

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

431
353
11459
18666
58606
39940
---

431
359
11694
17786
58789
41003
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

54460
43
--84706

39460
-30898
-99910

1100

127473

87557

1101
1102
1103
1104
1110

58850
10000
23297
35326
--

59567
10028
17962
---

1125

77276

42846

1130

1760

469

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

12693
-299
-376
-376
-86
219963

22
-15087
-49
-49
-10687
156717

601
271
2936
15933
29836
13903
----

24839
156
--44194
66108
37244
16893
11921
50
-35377
39607

2700
-172
-3260
4
3256
-154
147378

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1200

--

--

1300

304669

256627

-191572

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

14932

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

--12377
1543
--28852

--12377
-132969
---105660

1500

188

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

----188

------

1600

--

--

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

155147
509
-597
2310

22599
356
-627
1735

1635

290

64111

1660
1665
1690
1695

5894
-110882
275629

120941
-151918
362287

1700

--

--

Баланс

1900

304669

256627

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
14932
14932

________________

Макаров Андрiй Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

----603
93600

--

немає

Генеральний директор

--10695
14203
--39830
603

________________
(підпис)

Бiленко Антон Олександрович

31010
3436
3061
847
1873
3916
2158
-14299
151139
--

191572

Дата (рік, місяць, число)

2018

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД"

Коди
01
01
00174740

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2017 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

72882

156098

2050

(60976)

(117515)

2090

11906

38583

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
6063
(6280)
(2625)
(174742)

(--)
19687
(25675)
(9133)
(22546)

2190

--

916

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(165678)
--15000
(--)
(--)
(15001)

(--)
--347
(--)
(--)
(263)

2290

--

1000

2295
2300

(165679)
31167

(--)
851

2305

--

--

2350

--

1851

2355

(134512)

(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

--134512

-1851

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
12685
5917
1432
1096
178769
199899

За аналогічний
період попереднього
року
4
51867
30074
6313
5652
39006
132912

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Генеральний директор

________________

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
59727640
59727640
( 2.25209000)

За аналогічний
період попереднього
року
4
59727640
59727640
0.03099000

2615

( 2.25209000)

0.03099000

2650

--

--

Макаров Андрiй Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Бiленко Антон Олександрович

Дата (рік, місяць, число)

2018

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД"

Коди
01
01
00174740

Звіт про рух грошових коштів ( за непрямим методом )
за 2017 рік
Форма № 3

Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових
різниць
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
та інших негрошових операцій
Зменшення (збільшення) оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань
Грошові кошти від операційної діяльності
Сплачений податок на прибуток
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
Залишок коштів на кінець року

Код
рядка

Код за ДКУД
За звітний період

1801004

За аналогічний
період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

2

3

4

5

6

3500

--

165679

1000

--

3505

--

X

--

X

3510

--

--

--

--

3515

--

--

--

--

3520

--

1

84

--

3550
3560
3570
3580
3195

---X
--

--1
-1

--1084
X
1084

------

3200

--

X

--

X

3205

--

X

--

X

3215

--

X

--

X

3220
3225
3250

----

X
X
X

----

X
X
X

3255

X

--

X

--

3260
3270
3290
3295

X
X
X
--

-----

X
X
X
--

-----

3300

--

X

--

X

3305
3340

---

X
X

---

X
X

3345

X

--

X

--

3350
3355
3390
3395
3400
3405

X
X
X
--376

----1
X

X
X
X
-1084
--

-----X

3410

--

--

--

--

3415

49

--

1084

--

Генеральний директор

________________

Макаров Андрiй Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Бiленко Антон Олександрович

Дата (рік, місяць, число)

2018

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД"

Коди
01
01
00174740

Звіт про власний капітал
за 2017 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Генеральний директор

Код за ДКУД

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
14932
--12377
1543
---

Всього

10
28852

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

14932

--

--

12377

1543

--

--

28852

4100

--

--

--

--

-134512

--

--

-134512

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

65

-65

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--14932

----

----

-65
12377

--134577
-132969

----

----

--134512
-105660

________________

Макаров Андрiй Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

1801005

________________
(підпис)

Бiленко Антон Олександрович

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

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
1

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

АУДИТОРСЬКА ФІРМА В ФОРМІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА-АУДИТ"

2

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

24647491

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, м. Київ, 01133, бульвар Лесі
Українки буд 26Б оф 304

4

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

1715
26.01.2001

5

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

002882
А
310/2
26.04.2015
02.07.2020

6

9

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність
системи контролю якості, виданого Аудиторською
палатою України
Звітний період, за який проведено аудит фінансової
звітності
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

7
8

11 Дата початку та дата закінчення аудиту
12 Дата аудиторського висновку (звіту)
13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
14 Текст аудиторського висновку (звіту) :
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

339/3
23.02.2017
01.01.2017 - 31.12.2017
02
д/н
2
01.03.2018
05.03.2018 - 12.03.2018
12.03.2018
20000.00

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"
за рік, який закінчився 31.12.2017 року

м. Київ
2018 рік
АДРЕСАТ: Акціонерам, наглядовій раді та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"" і може бути використаний для подання до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті
інформації емітентом.
АУДИТОРСЬКА ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД", яка складається з Балансу (Звіт про
фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р. (ф.1); Звіту про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід) за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017
року (ф.2); Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік
(ф.3); Звіту про власний капітал за 2017 рік (Ф.4); та приміток до фінансової

звітності, що містять стислий виклад суттєвих аспектів облікової політики та
іншу пояснювальну інформацію (форма вільна).
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належними для
використання їх у якості основи для висловлення нашої думки із застереженням.
Отриманні докази для обґрунтування аудиторської думки можуть мають обмежений
вплив на фінансову звітність та можуть бути суттєвими, проте не
всеохоплюючими.
Фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах підготовлена відповідно до
застосовної концепції підготовки фінансової звітності. В ході аудиту отримана
розумна впевненість, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
На думку аудитора, за винятком впливу питань, про яке йде в параграфі
"Підстава для висловлювання думки із застереженням", фінансова звітність
відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2017р, та
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, який закінчився на цю дату
відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського звітності, включаючи
припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень.
ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу
відповідальність згідно цих стандартів викладено в розділі нашого звіту
"Відповідальність аудитора". Ми є незалежними по відношенню до ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Кодексом
Етики Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для
бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до
нашого аудиту фінансової звітності, а також виконували інші обов'язки з етики
відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Наша методологія аудиту передбачає визначення суттєвості і оцінку ризиків
суттєвого викривлення фінансової звітності. Зокрема, ми проаналізували, в яких
областях керівництво виносило суб'єктивні судження, наприклад, щодо значущих
бухгалтерських оцінок, що включало застосування припущень і розгляд майбутніх
подій, з якими в силу їх характеру пов'язана невизначеність.
СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
Виробничі потужності Товариства розташовані території, на якій мають місце
заходи з проведення антитерористичної операції (АТО).
У той же час управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності,
яка могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно
продовжувати діяльність.
Аудиторами здійснено аналіз показників фінансової звітності та тестування на
наявність ознак банкротства підприємства, оцінку показників фінансовомайнового стану, ліквідності підприємства та виявлено ряд ознак загрози для
підприємства щодо недотримання принципу безперервності і факту територіального
розміщення виробничих потужностей заводу у зоні АТО.
На підставі отриманих аудиторських доказів аудитор зробив висновок про суттєві
невизначеності у зв'язку з подіями або умовами, в результаті яких можуть
виникнути значні сумніви в здатності організації продовжувати безперервно свою
діяльність, відповідно до МСА 570. В зв'язку з тим, що підприємство фактично
не має доступу до вказаних запасів через їх розміщення в зоні АТО,
неможливості проведення інвентаризації, аудитори не можуть підтвердити
реальність та відповідність фактичних даних даним звітності. Тому аудитори
доходять висновку про те, що існує суттєва загроза безперервності діяльності.
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ
Ключові питання - це питання, які, згідно нашому професійному судженню,
були найбільш значущими при нашому аудиті фінансової звітності товариства за
поточний період. Ці питання було розглянуто в контексті аудиту фінансової
звітності в цілому при формуванні нашої думки про цю звітність, і ми не
висловлюємо окремої думки по цім питанням.
Ми визначили, що за винятком питання, викладеного в розділі "Підстава
для висловлення думки з застереженням" або в розділі "Істотна невизначеність
щодо безперервності діяльності" відсутні інші ключові питання аудиту, про які
необхідно повідомити в нашому висновку.
ІНША ІНФОРМАЦІЯ, ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ І АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВОМ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ.
Інша інформація включає інформацію, яка міститься в обговоренні і
аналізі керівництвом фінансового стану і результатів діяльності, однак, не
включена в фінансову звітність і наш аудиторський звіт про неї.
Відповідальність за іншу інформацію несе керівництво компанії.
Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу інформацію, і
ми не надаємо висновку, який виражає впевненість в будь-який формі в
відношенні до цієї інформації.
В зв'язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності наш обов'язок
полягає в ознайомлені з іншою інформацією і розгляді при цьому питання, чи

мають буди суттєві викривлення між іншою інформацією і фінансовою звітністю
або нашим знанням, отриманим в ході аудиту, і не містить інша інформація інших
суттєвих викривлень. Якщо на підставі проведеною нами роботи ми прийдемо до
висновку про то, що така інша інформація містить суттєве викривлення, ми
зобов'язані повідомити про цей факт. У нас не має свідків про такі факти.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
Керівництво несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе
відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на
безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли
керівництво має намір ліквідувати Компанію чи припинити її діяльність, або
коли у нього відсутня будь-яка інша реальна альтернатива, крім ліквідації або
припинення діяльності.
Особи, відповідальні за корпоративне управління, несуть відповідальність за
нагляд за підготовкою фінансової звітності Компанії.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є
високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими,
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати
на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової
звітності.
Виконуючи аудит відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" та
МСА (редакція 2015 року) в якості національних стандартів аудиту (НСА)
рішенням Аудиторської палати України № 344 від 04.05.2017 року, ми
використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього
завдання з аудиту. Окрім того, ми:
ідентифікуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо
аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські
докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим,
ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати
змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами
внутрішнього контролю;
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії;
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо
висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б
під значний сумнів здатність Компанії продовжувати безперервну діяльність.
Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів
інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш,
майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність
на безперервній основі;
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності
включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність
операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти
достовірного відображення.
Ми повідомляємо керівництво та осіб, відповідальних за корпоративне
управління, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та
суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які
суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо керівництву та відповідальним особам за корпоративне
управління, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо
незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де
це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З тих питань, які ми довели до відома осіб, що відповідають за корпоративне
управління, ми визначаємо питання, які були найбільш значущими для аудиту
фінансової звітності за поточний період.
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