
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження

1.3. Код за ЄДРПОУ 05815333

61017  Харкiвська область . мiсто Харкiв, вулиця Котлова, будинок 168

Публiчне акцiонерне товариство

Голова правлiння Литвинов Дмитро Никифорович

30.04.2015МП

Титульний аркуш

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс (057) 712-90-55, 712-90-55

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

3. Річна інформація  розміщена на сторінці в мережі Інтернет http://ps.com.ua/zvit_2014.pdf 30.04.2015
Дата

29.04.2015
Дата

за 2014 рік

2. Річна інформація опублікована у № 78 "Бюлетень. Цiннi папери України" 30.04.2015
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса ps@ps.com.ua

http://ps.com.ua/zvit_2014.pdf
mailto:ps@ps.com.ua


Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

33. Примітки: 
       До  складу змiсту рiчної iнформацiї не включена iнформацiя за наступних причин:
 - товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi;
 - товариство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств (юридичних осiб)i; 
 - товариство не має посади корпоративного секретаря;
 - товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств;
 - товариство не розкриває iнформацiї про склад акцiонерiв (учасникiв) у зв'язку з тим, що це

1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

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
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

5) інформація про викуп 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

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку  (у разі X
32. 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)

4) інформація про похідні цінні папери

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

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

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

X



не передбачено п.3 статтi 40 Закона України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та порушує
вимоги Статтi 42 цього ж Закону; засновникiв фiзичних осiб немає;
 - юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, немає;
 - загальнi збори у звiтному роцi не скликались та не проводились;
 - дивiденди не нараховувались та не сплачувались;
 - емiтент не випускав облiгацiї, похiднi цiннi папери, борговi цiннi папери, по яким би
надавались гарантiї третiх осiб, або iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй;
 - особлива iнформацiя протягом року не виникала;
 - викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було;
 - товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором
видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних
видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться;
 - "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не надається, за звiтний перiод емiтент не випускав
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК"

4. Територія (область) Харкiвська область

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) Виписка ААБ № 919215
3. Дата проведення державної реєстрації 23.04.1996

5. Статутний капітал (грн.)        53912.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі   0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

  0.000

8. Середня кількість працівників         15

28.96 ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАСТМАС І ГУМИ
25.99 виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього

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

10. Органи управління підприємства емітенти-акціонерні товариства не заповнюють.

2) МФО банку 351618

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

Харкiвська фiлiя ПАТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку 351618

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

Харкiвська фiлiя ПАТ "Укрексiмбанк"
3) Поточний рахунок 26008000132949

6) Поточний рахунок 26008000132949

11. Банки, що обслуговують емітента :



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Код за
ЄДРПОУ
засновника

та/або
учасника

Місцезнаходження

Мiнiстерство iнфраструктури України д/н  01135 м. Київ . м. Київ пр. Перемоги, 14   0.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

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

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

  0.000000000000
Усього     0.000000000000



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

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

МН 862222 26.09.2006 Ленінським РВ ГУМВС України в Харкiвськiй обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Литвинов Дмитро Никифорович

1) Посада Голова Правлiння

5) Освіта вища

4) Рік народження 1963

6) Стаж роботи (років) 33

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Промзв'язок", член Правлiння

9) Опис           Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Виконавчий орган Правління обирається
Наглядовою радою.
У звiтному році змiни не вiдбувались.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 
Загальний стаж роботи 33 роки, керівний - 17.
Перелік попередніх посад, якi обiймала особа протягом останніх 5 рокiв - голова правління.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

01.11.2011 на 3 роки

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

МН 505075 30.09.2002 Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Васильєв Володимир Миколайович

1) Посада Член Правлiння

5) Освіта вища

4) Рік народження д/н

6) Стаж роботи (років) дн

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

д/н

9) Опис           Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. 
Посадова особа винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала. 
У звiтному році змiни не вiдбувались.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

01.11.2011 на 3 роки



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

ХР 10260 19.02.2004 ВГIРФО УМВС України в Харківській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Мiхновська Олена Геннадiївна

1) Посада Голова Наглядової ради

5) Освіта вища

4) Рік народження 1970

6) Стаж роботи (років) 26

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Товариство iнформацiєю не володiє.

9) Опис           Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. 
Посадова особа винагороди, в т.ч. у натуральній формі, від емітента не отримувала.
За звiтний рiк змiни не вiдбувались. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 
Загальний стаж роботи 26 років, керівний - 13.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

09.09.2011 на 3 роки

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

ВА 292324 17.08.1996 Снiжнянським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Пiдiна Раїса Пилипiвна

1) Посада Член Наглядової ради

5) Освіта вища

4) Рік народження 1934

6) Стаж роботи (років) дн

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Товариство iнформацiєю не володiє.

9) Опис           Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. 
Посадова особа винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
За звiтний рiк змiни не вiдбувались. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе, на підприємстві не працює, зв'язок з ним
відсутній.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

09.09.2011 на 3 роки



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

МО 356665 01.07.1997 Бериславським РВ УМВС України в Херсонськiй обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Сузанський Iгор Вiталiйович

1) Посада Член Наглядової ради

5) Освіта вища

4) Рік народження 1970

6) Стаж роботи (років) 33

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Дар-Брок", начальник юридичного вiддiлу

9) Опис           Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. 
Посадова особа винагороди, в т.ч. у натуральній формі, від емітента не отримувала.
За звiтний рiк змiни не вiдбувались. 
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 
Загальний стаж роботи 33 роки, керівний - 17.
Перелік попередніх посад, якi обiймала особа протягом останніх 5 рокiв - нач. юридичного вiддiлу. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

09.09.2011 на 3 роки

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

МО 719202 06.05.1999 Новокаховським МВ УМВС України в Херсонській
обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Мастеров Богдан Анатолiйович

1) Посада Член Ревізійної комісії

5) Освіта Вища

4) Рік народження 1975

6) Стаж роботи (років) 21

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Промзв'язок", системний адміністратор

9) Опис           Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. 
Посадова особа винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала. 
У звітному році зміни не відбувались. 
Загальний стаж роботи 21 рік.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 
Особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

12.07.2013 до вiдкликання загальними зборами



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

МТ 148805 18.01.2011 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Сидоренко Сергiй Iванович

1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї

5) Освіта вища

4) Рік народження 1965

6) Стаж роботи (років) 31

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ПП "Мега", директор

9) Опис           Повноваження та обов'язки визначенi Статутом.  
Посадова особа винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
У звітному році зміни не відбувались.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 
Загальний стаж роботи 31 рік, керівний - 14.
Посада за останні 5 років - директор.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

                

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

12.07.2013 до вiдкликання загальними зборами

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

ММ 825766 28.02.2001 Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Петрушевська Вiкторiя Юрiївна

1) Посада Член правління, Головний бухгалтер

5) Освіта вища

4) Рік народження 1966

6) Стаж роботи (років) 30

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Промзв'язок", заступник головного бухгалтера.

9) Опис           Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: визначає, формулює, здiйснює та координує
органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства. 
Розмiр винагороди згiдно штатного розкладу.
У звiтному році змiни не вiдбувались.
На посаді головного бухгалтера перебуває з 02.08.2004р., призначена наказом № 4-К відповідно КЗпП 
На посаду члена правління обрана  01.11.2011р. 
Повноваження та обов'язки члена правління визначені Статутом, винагороди за посаду не отримує.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи 30 років, керівний - 16, попереднi посади за останні 5 років - головний бухгалтер, на iнших
пiдприємствах посади не обiймає.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

02.08.2004 безстроково відповідно до КЗпП



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

МН 186462 06.12.2001 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській
обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Євдокімова Валентина Федорівна

1) Посада Голова Ревізійної комісії

5) Освіта середня

4) Рік народження 1958

6) Стаж роботи (років) 39

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

завідувач складом, ВАТ "Промзв'язок"

9) Опис           Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. 
Посадова особа винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала. 
У звітному році зміни не відбувались.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. 
Загальний стаж роботи 39 років, попереднi посади за останні 5 років - завідувач складом.
Посадова особа на інших підприємствах посади не обіймає.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

12.07.2013 до вiдкликання  загальними зборами



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій ( у
відсотках )

Кількість
акцій (штук)

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

особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
що видав) або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
1 542 3 6 7 8 9

Голова Правлiння Литвинов Дмитро
Никифорович

          12000   5.56459802735           12000               0               0               0МН 017507 12.06.2001
Солонiцевським ВМ
Дергачiвського РВУМВСУ в
Харкiвськiй обл.

Член Правлiння Сидоренко Сергiй Iванович               0   0.00000000000               0               0               0               0МК 290121 10.11.1996
ЦВМдзержинського РВ ХМУ
УМВС України в Харкiвськiй обл.

Член Правлiння Васильєв Володимир
Миколайович

             21   0.00973804655              21               0               0               0МН 505075 30.09.2002 Київським
МВ РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй обл.

Голова Спостережної ради Мiхновська Олена
Геннадiївна

         111784  51.83608549077          111784               0               0               0ХР 10260 19.02.2004 ВГIРФО

Член Спостережної ради Пiдiна Раїса Пилипiвна              49   0.02272210861              49               0               0               0ВА 292324 17.08.1996
Снiжнянським МВ УМВС України
в Донецькiй обл.

Член Спостережної ради Сузанський Iгор
Вiталiйович

          19800   9.18158674513           19800               0               0               0МО 356665 01.07.1997
Бериславським РВ УМВС України
в Херсонськiй обл.

Член Ревізійної комісії Крiвошей Лариса
Вiкторiвна

             63   0.02921413964              63               0               0               0ММ 757059660727 27.11.2000
Дергачiвським РВ УМВС України
в Харкiвськiй обл.

Голова Ревiзiйної комiсiї Дмiтрiєнко Єлiзавета
Миколаївна

             63   0.02921413964              63               0               0               0ММ 860902 13.02.2001
Ленiнгським РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй обл.

Головний бухгалтер Петрушевська Вiкторiя
Юрiївна

              0   0.00000000000               0               0               0               0ММ 825766 28.02.2001
Дзержинським РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй обл.

Член Ревізійної комісії Євдокімова Валентина
Федорівна

             63   0.02921413964              63               0               0               0МН 186462 06.12.2001 Ленінським
РВ ХМУ УМВС України в
Харківській обл.

     143843          0        0        0Усього       143843  66.70237283734



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційКод за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

0 0.000000000000 0 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

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

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Кількість за видами акцій

Мiхновська Олена Геннадiївна ХР 10260 19.02.2004 ВГIРФО 111784 51.836000000000 111784 0 0 0
Усього 111784 51.836085490774 111784 0 0 0



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФОНДОВИЙ ЦЕНТР "СПІДРУЖНІСТЬ"

Код за ЄДРПОУ 23467723
Місцезнаходження 61145 Харкiвська область . м. Харків вул. Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

серія АЕ №263449

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність.
Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис Надання депозитарних послуг, ведення реєстру власників іменних
цінних паперів бездокументарної форми випуску ЦП, зберігання цінних
паперів за договорами власників, консультування з обігу цінних паперів.
Договiр мiж емiтентом та зберігачем на вiдкриття рахункiв в ЦП
власникам акцiй 93/Е/2014 вiд 15.11.2011р.
Документи прийнято 21.11.2011р. за актом приймання-передачі реєстру
власників іменних цінних паперів від реєстроутримувача ТОВ
"Співдружність".
Строк дії ліцензії необмежений.

754-49-00Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон (057) 7140-190,

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

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Центр аудиторських
послуг"

Код за ЄДРПОУ 22693955
Місцезнаходження 61003 Харкiвська область . м. Харків вул. Кооперативна, 18
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

свідодцтво № 4467

Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Аудиторська палата України

Вид діяльності Надання аудиторських послуг
Опис Проведення аудиторської перевірки за 2013 рік з наданням

аудиторського висновку за підсумками фінансово-господарської
діяльності підприємства; здійснення методичної допомоги у складанні
бухгалтерської та податкової звітності у т.ч відповідно до МСФЗ.

д/нФакс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

29.09.2011

Міжміський код та телефон (057) 786-01-55



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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Київська область . м. Київ вул. Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

Рішення № 2092

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

НКЦПФР

Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис Договiр про обслуговування емісії ЦП мiж емiтентом та депозитарiєм

НДУ № Е-4328 вiд 15.11.2011р.(за дематеріалізацією).                    

482-52-07Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04

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

ФОП Семеніхіна Юлія Олегівна

Код за ЄДРПОУ 3118716361
Місцезнаходження 61183 Харкiвська область . м. Харків вул.Дружби Народів, 228-а, кв. 193
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

свідоцтво № 4477

Організаційно-правова форма Пiдприємець - фiзична особа

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Аудиторська палата України

Вид діяльності Надання аудиторських послуг
Опис Проведення аудиторської перевірки за 2014 рік з наданням

аудиторського висновку за підсумками фінансово-господарської
діяльності підприємства; здійснення методичної допомоги у складанні
бухгалтерської та податкової звітності відповідно до МСФЗ.

д/нФакс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

29.09.2011

Міжміський код та телефон (057) 7 -140 -190



1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

X. Відомості про цінні папери емітента
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Привiлейованi акцiї та iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй, товариство не випускало.
Цiннi папери товариства у звiтному роцi не брали участi в органiзованих ринках. 
Фактiв лiстингу/делiстингу ЦП емiтента у звiтному роцi не було.
Додаткову емiсiю iснуючих ЦП емiтент у звiтному роцi не реєстрував.

Опис



XI. ОПИС БІЗНЕСУ

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

   Вiдкрите акцiонерне товариство "Промзв'язок" створене шляхом
перетворення Державного пiдприємства НВО "Iндекс" 23.04.1996р.
вiдповiдно донаказу Мiнiстерства зв'зку України № 67 вiд 31.05.1994
р. та Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств".У
звiтному роцi важливих подiй розвитку (в т.ч. злиття, подiлу,
приєднання, перетворення, видiлу) не було. На загальних зборах
акціонерів 09/09/2011 року було прийнято рішення про зміну типу та
найменування товариства відповідно до вимог діючого законодавства з
Відкритого в Публічне та затверждена нова редакція статуту.
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
  Товариство має цех по виробництву засобiв поштової механiзацiї
(металевi поштовi скриньки для поштових вiддiлень зв'зку, для
пересiчних споживачiв, iнших замовникiв). Має цех по виготовленню
обладнання для переробки полiмерiв, пластмаси, тощо для виробництва
вторсировини. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi
вiдокремленi структурнi пiдроздiли емiтент не має. 
  Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм
звiтним перiодом не вiдбувались.
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 облікового складу
(осіб) - 15
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) -
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого
часу (дня, тижня) (осіб) -
Фонд оплати праці - всього 274 тис.грн
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення
відносно попереднього року - 
  Зменшилась середньооблікова чисельність штатних працівників
облікового складу (осіб), незначне збільшення фонду оплати праці у
зв'язку із змінами у штатному розкладу.
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента - немає.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.



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
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями,
підприємствами, установами. 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом
звiтного року не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
   Облiкова полiтика на пiдприємствi регламентується Законодавством
України та Наказом № 1 ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" "Про облiкову полiтику
та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 02.01.2014 року. У 2012
році була сформована Облiкова полiтика на пiдприємствi у зв'язку із
змінами у законодавстві для підприємств, що складають фінансову
звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), у
2014 році велась діяльність згідно тієїж облікової політики.
Формування фінансової звітності за 2014 році здійснюється шляхом
трансформації обліково-звітних даних, складених на початок 2012 р. та
на початок 2013 року відповідно до вимог ПСБО відповідно до вимог
МСФЗ (МСБО), діючих на дату складання фінансової звітності. Наказом №
2 від 03.01.2012р. для контролю, обліку деталізації, перегрупіровки
показників активів та пасивів підприємства була призначена діюча
трансформаційна комісія у відповідності з Порядком № 1780 ,
затвердженним рішенням ДКЦПФР от 30.11.2010р. з урахуванням змін,
внесених у Порядок № 419, затв.КМУ від 28.02.2000р., що втупили в дію
з 01.01.2012р. Станом на 01.01.2012 р. складено трансформований
баланс, який підтверджується протоколом трансформаційної комісії від
31.01.2012р. Бухгалтерський облік ведеться з урахуванням вимог Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1591),
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському
обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від
24.05.95 N 88, Інструкції по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства
фінансів України від 11.08.94 N 69 та інших нормативно-правових актів
з бухгалтерського обліку, норми яких поширюються на підприємства, які
відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ, а
формування фінансової звітності здійснюється шляхом трансформації
обліково-звітних даних, відповідно до вимог МСФЗ (МСБО), діючих на
дату складання фінансової звітності.
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;
Основнi види продукцiї пiдприємства: 
- засоби поштової механiзацiї (металевi поштовi скриньки для поштових
вiддiлень зв'зку, для пересiчних споживачiв, iнших замовникiв);
- обладнання для переробки полiмерiв, пластмаси, тощо для виробництва
вторсировини;
- iншi металевi вироби.
Пiдприємство пропонує реалiзацiю товарiв за допомогою реклами шляхом
укладання господарських договорiв, здає примiщення адмiнкорпуса в
оренду.
Постiйний зрiст цiн на сировину та матерiали змушує емiтента шукати
нових постачальникiв та джерела сировини.
Кожний вид виробництва емiтента є перспективним та не залежить вiд
сезонних змiн.
Для зменшення ризиков та захисту своєї дiяльностi емiтент тому i має
виробництво рiзнопланової продукцiї. Хоча емiтент за звiтний рiк не
впровадив новi технологiї у виробництвi, але має перспективи у
здобуттi вторсировини та виробництвi пристроїв для її як отримання
так й переробки. Постачальникiв за основними видами сировини та
матерiалiв (метал, металевi заготовки), що займають бiльше 10% в
загальному об'ємi постачання немає.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останні п'ять років (2010-2014рр.) значних вiдчужень основних
засобiв та придбання не було.
Емітент не планує значні інвестиції та придбання.
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
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі
правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його



дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з
одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради
або членами виконавчого органу, з іншого боку не укладались.
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
Основнi засоби:
- будiвлi та споруди: адмiнiстративний корпус, примiщення цеху по
виробництву засобiв поштової механiзацiї, примiщення цеху по
виготовленню обладнання для здобуття вторсировини, примiщення
експерiментального цеху.
- машини та обладнання: металообробнi верстати та обладнання,
пристосування для обробки металевих конструкцiй, пристрої для
транспортування виробничої продукцiї та її зберiгання.
- транспортнi засоби: вантажiвка;
- iншi засоби, що зайнятi у виробництвi.
  Всi основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства.
Виробничi потужностi емiтента   дозволяють у повному обсязi
виконувати запланованi роботи. Ступiнь використання обладнання -
100%. Обмежень у використаннi майна немає. Умови користування
виробничого обладнання - згiдно технiко-експлуатацiйним умовам та
тех.паспортiв. Будiвлi та споруди пiдтримуються у робочому станi, що
забеспечує їх довгострокове використання.
  Надання послуг не супроводжується порушенням екологiї навколишнього
середовища. Планiв щодо капiтального будiвництва та
розширення/удосконалення основних засобiв емiтент не має.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Недосконала система податкiв та зборiв, зрiст цiн на сировину та
матерiали.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
У звiтному перiодi фактiв виплати значних штрафiв чи компенсацiй за
порушення чинного законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування емiтента - госпрозрахунок без використання запозичених
коштiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв
немає.



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)
Планується розширення обсягiв виробництва за умови стабiльностi
полiтичної та фiнансово-економiчної полiтики в країнi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок у звiтному роцi не було.
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
Судових справ за участю товариства у звiтному роцi не було.
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
Товариство не укладало договорiв з рейтинговими агентствами. У
статутному капiталi емiтента державної частки немає. До стратегiчних
пiдприємств не вiдноситься. Значних iнвестицiй не планується.
  Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором
фiнансового стану емiтента немає. Аналiз господарювання за останнi
три роки емiтент не проводив, аналiтичну довiдку для iнвесторiв не
складав.



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

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

    2652.0001.Виробничого призначення     2482.000        0.000        0.000     2652.000     2482.000
    2406.000- будівлі та споруди     2311.000        0.000        0.000     2406.000     2311.000
     171.000- машини та обладнання      118.000        0.000        0.000      171.000      118.000
       6.000- транспортні засоби        4.000        0.000        0.000        6.000        4.000
      69.000- інші       49.000        0.000        0.000       69.000       49.000
       0.0002.Невиробничого призначен        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- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
    2652.000Усього     2482.000        0.000        0.000     2652.000     2482.000

Пояснення :     
    Всi основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства. Детальніше

див. розділ "Опис бізнесу". Умови користування машинами та обладнанням,
задiяних у виробництвi - згiдно технiко-експлуатацiйним умовам та
тех.паспортiв. Будiвлi та споруди пiдтримуються у робочому станi, що
забеспечує довгострокове їх використання.
Первiсна вартiсть основних засобiв за групами на кiнець звiтного року у
тис.грн.:
- будiвлi та споруди 5591;
- машини та обладнання 1074;
- транспортнi засоби 71;
- iншi 165 (у т.ч. МЦП), або загалом - 6901 тис.грн.
Ступiнь зносу склала 64,03%, ступiнь використання 100%.
Сума нарахованого зносу основних засобiв на кiнець звiтного року 4419
тис.грн.
Суттєвих змiни у вартостi основних засобiв емiтента не вiдбувалось.
Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення

(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення

вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи +

Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні

зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів (-291.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного

капіталу (54.000 тис.грн.).

Це не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.

Найменування показника За попередній період

        -291
          54
          54

         479
          54
          54



3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X
  0.000           0.00д/н д/н

Зобов'язання за цінними паперами X        5018.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
  0.000           0.00д/н д/н

За векселями (всього) X        5018.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X          16.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X         814.00X X
Усього зобов'язань X        5848.00X X
Опис:   Поточнi зобов'язаня у звiтному 2014 роцi складають:

 - 597 тис.грн. кредиторської заборгованостi за товари,
роботи та послуги, що у 1,5 рази бiльше нiж на початок
звiтного року;
 - 110 тис.грн. iнших поточних зобов'язаннь (зменшено
за рiк на 24 тис.грн.)
  Зобов'язання за виданими векселями за рiк
збiльшились на 202 тис.грн.



2014

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1  0  0

20132  1  0
20123  0  0

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

Реєстраційна комісія, призначена особою,
що скликала загальні збори

Так

Акціонери

Ні

X

X

Інше д/н

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

Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні
X

X
Підняттям рук X
Інше д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Реорганізація
Так

Унесення змін до статуту товариства

Ні
X

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше Позачерговi збори не вiдбувались

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Депозитарна установа

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

(осіб)
  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  1

  1
Кількість представників держави   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій   1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій   2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? _____Ні

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше д/н

X
X
X

Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X

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

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

Так

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

Ні

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

Інше д/н

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

X

Іншi д/н Наглядова рада комiтети не створювала.



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

Кількість членів ревізійної комісії _____  3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 1

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
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

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні
Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні
Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :



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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Ні
X

Інше Тiльки Статут

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Ні

X
X
X
X
X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному
товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується
на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних
зборах

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

Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
звітності ? (так/ні) ______Так

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

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Виконавчий орган
X

Інше д/н

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



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні
X

Інше д/н

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше д/н

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

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше д/н

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X
X
X
X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше д/н

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Не визначились

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X
X
X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________кодекс корпоративного  управління товариство не приймало

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________д/н

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

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
Незалежний аудитор Фізична особа - підприємець Семеніхіна Юлія Олегівна
(код 3118716361)

Місцезнаходження:
Україна, 61183, Харківська обл., м. Харків, вул. Дружби Народів, 228-А, кв. 193
тел. (057)7 140 190
Фактична адреса:
Україна, 61183, Харківська обл., м. Харків, вул. Дружби Народів, 228-А, кв. 193
тел. (057)7 140 190

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
видане Аудиторською палатою України 
№ 4477 від 29.09.2011 р., чинне до 29.09.2016 р.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо  фінансової звітності 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  " ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК"
за 2014 рік за станом на 31.12.2014 року

м. Харків
 
Заголовок
Аудиторський висновок ( звіт незалежного аудитора) щодо  фінансової звітності Публічного
акціонерного товариства "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2014 рік за станом на 31 грудня 2014
року.
Адресат.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
призначається для власників цінних паперів, управлінського персоналу підприємства та для
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Звіт щодо фінансової звітності
1. Вступний параграф
1.1. Основні відомості про емітента:
Публічне акціонерне товариство "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК"
Код за ЄРДПОУ - 05815333;
Місцезнаходження  61017, Харківська обл., місто Харків, вулиця Котлова, будинок 168
Дата державної реєстрації 23.04.1996р.
Дати внесення змін до установчих документів: остання редакція статуту зареєстрована
24.07.2013 року.

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

Незалежний аудитор Фізична особа - підприємець Семеніхіна Юлія
Олегівна

Місцезаходження аудиторської фірми,
аудитора

61183, м. Харків, вул. Дружби Народів, 228-А, кв. 193,  тел. (057)7 140 190

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

№4477
29.09.2011

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

д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

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

3118716361



Основні види діяльності: відповідно Довідки серії АА № 520567 з Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 15.03.2012р. види діяльності за
КВЕД:
28.96  Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми        
28.22  Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання
22.21  Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас
25.99  Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
46.74  Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і
приладдям до нього                                         
68.20  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

1.2.Опис аудиторської перевірки.
Аудит було здійснено відповідно Закону України "Про аудиторську діяльність",
Міжнарод-ними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінан-сову звітність в Україні".
Ці стандарти та законодавчі акти зобов'язують планувати і здійснювати аудиторську
перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не
містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які
підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка
включає оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх
оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання
фінансових звітів. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує
обґрунтовану підставу для висловлення аудиторської думки.

Аудитором перевірений повний пакет фінансових звітів, а саме:
" Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) за станом на 31 грудня 2014 року; 
" Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2014 рік; 
" Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) за 2014 рік.; 
" Звіт про власний капітал (форма №4) за 2014 р.; 
" текстові примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.
Крім фінансової звітності перевірці підлягали засновницькі та реєстраційні документи,
наказ про облікову політику, та інші внутрішні нормативні документи, регістри
синтетичного та аналітич-ного обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості),
матеріали інвентаризації, а також ви-бірково первинні бухгалтерські документи. 
Аудитором визначена прийнятність концептуальної основи фінансової звітності, яка
застосована при складанні фінансової звітності. Фінансова звітність підготовлена
управлінським персоналом відповідно до конкретної концептуальної основи фінансової
звітності і яка охоплює міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), а також
правові вимоги, передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-ХIV. 
Товариство з врахуванням особливостей своєї діяльності на підставі вимог МСФЗ визначило
облікову політику та подання фінансової звітності. Впродовж звітного року Товариство
вело бухгалтерський облік відповідно до Наказу про облікову політику №1 від 02.01.2014р.
У звітному періоді істотних змін в обліковій політиці не було. Облікова політика в
основному забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства, доходи, витрати
та його фінансові результати.

2.  Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення
повного пакету фінансових звітів у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення
фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які
відповідають обставинам.

3.  Відповідальність аудитора



Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо повного пакету фінансових звітів на
основі результатів аудиторської перевірки, що проведена у відповідності до Міжнародних
стандартів аудиту. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання етичних
вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої
впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів
стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження
аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових
звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає
заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення
фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам,
а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та
загального представлення фінансових звітів.
Масштаб проведення аудиторської перевірки - вибіркова перевірка, у зв'язку з тим, що
аудитор не спостерігав за проведенням річної інвентаризації активів та зобов'язань
станом на 31.12.2014р.

4.  Висловлення думки
4.1.Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Аудитор не спостерігав за проведенням інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на
початок та на кінець звітного періоду, оскільки ця дата передувала призначенню аудитора.
Через обмежений термін робіт аудитор не мав змоги перевірити кількість основних засобів
та товарно-матеріальних цінностей шляхом проведення альтернативних аудиторських процедур
або іншим способом., та не мав змоги підтвердити суми заборгованостей та зобов'язань по
деяким контрагентам шляхом отримання аудиторських доказів із зовнішніх джерел. Оскільки
залишок запасів на початок періоду впливає на визначення результатів операцій, аудитор
не мав змоги визначити, чи потрібні коригування результатів операцій на початок звітного
періоду. Думка аудитора щодо фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня
2014 року модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних
звітного періоду і відповідних показників.
4.2. Умовно-позитивна думка
На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфі
"Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансові звіти справедливо та
достовірно відображають фінансовий стан емітента станом на 31 грудня 2014 року згідно з
визначеною концептуальною основою фінансової звітності, складені та розкриті відповідно
вимогам законодавства України і прийнятої облікової політики підприємства, міжнародних
стандартів фінансової звітності.

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
Аудитором проведено розрахунок вартості чистих активів у відповідності із Методичними
рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17
листопада 2004 року № 485.
Розрахункова вартість чистих активів (-291.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного
капіталу (54.000 тис.грн.). Це не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу
України. 
2.Наявність суттєвих невідповідностей
Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та
іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР
разом з фінансової звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") не встановлено.
3.Ризики суттєвого викривлення
Iнформація, отримана внаслідок застосування аналітичних процедур, зібраних доказів, дає
достатню впевненість у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства чи помилок.
Підпис аудитора
Аудитор Ю.О.Семеніхіна



Дата аудиторського висновку 17 квітня 2015 р. 

Основні відомості про аудитора
Фізична особа-підприємець Семеніхіна Юлія Олегівна.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською
палатою України № 4477 від 29.09.2011 р.
Сертифікат аудитора № 006838, виданий 06.07.2011р. Аудиторською палатою України.
Місце проживання - Україна, 61183, Харківська обл., м. Харків, вул. Дружби Народів,
228-А, кв. 193, 
Тел./факс: (057) 7-140-190.



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акцiонерне товариство "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________61017 Харкiвська область мiсто Харкiв, вулиця Котлова, будинок 168, т.(057) 712-90-55,

05815333
6310137200

112

28.96

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

2015 01 01

Середня кількість працівників (1)____________15

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

1 2 3 4

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи

1000 -- --

первісна вартість 1001 10 10

накопичена амортизація 1002 10 10

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- --

Основні засоби 1010 2652 2482

первісна вартість 1011 6751 6901

знос 1012 4099 4419

Інвестиційна нерухомість 1015 -- --

Довгострокові біологічні активи 1020 -- --

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

1030 -- --

інші фінансові інвестиції 1035 1 1

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --

Відстрочені податкові активи 1045 8 7

Інші необоротні активи 1090 -- --

Усього за розділом I 1095 2661 2490

II. Оборотні активи 
Запаси

1100 1556 1139

Виробничі запаси 1101 868 877

Незавершене виробництво 1102 280 --

Готова продукція 1103 265 151

Товари 1104 143 111

Поточні біологічні активи 1110 -- --

Векселі одержані 1120 220 220

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 165 328

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 10 2

з бюджетом 1135 -- --

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 944 1361

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --

Гроші та їх еквіваленти 1165 32 17

Рахунки в банках 1167 32 17

Витрати майбутніх періодів 1170 -- --

Інші оборотні активи 1190 -- --

Усього за розділом II 1195 2927 3067

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

Баланс 1300 5588 5557



1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 

1400 54 54

Капітал у дооцінках 1405 6211 6211
Додатковий капітал 1410 -- --
Резервний капітал 1415 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5786 -6556
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 479 -291
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500 -- --

Довгострокові кредити банків 1510 -- --
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- --
Довгострокові забезпечення 1520 -- --
Цільове фінансування 1525 -- --
Усього за розділом II 1595 -- --
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 

1600 -- --

Векселі видані 1605 4461 5018
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 

1610 -- --

товари, роботи, послуги 1615 395 597
розрахунками з бюджетом 1620 15 16
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- --
розрахунками зі страхування 1625 4 6
розрахунками з оплати праці 1630 9 10
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 34 35
Поточні забезпечення 1660 6 5
Доходи майбутніх періодів 1665 51 51
Інші поточні зобов'язання 1690 134 110
Усього за розділом IІІ 1695 5109 5848
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
 утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 -- --

Баланс 1900 5588 5557

Голова правлiння

Головний бухгалтер

________

________

Литвинов Дмитро Никифорович

Петрушевська Вiкторiя Юрiївна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Публічне акцiонерне товариство "ЗАВОД
ПРОМЗВ'ЯЗОК"

05815333

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2014 р.

2015 01 01

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 -- --
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (--) (--)
Валовий:  
     прибуток 

2090 -- --

     збиток 2095 (--) (--)
Інші операційні доходи 2120 3092 3269
Адміністративні витрати 2130 (1059) (1063)
Витрати на збут 2150 (3) (2)
Інші операційні витрати 2180 (2792) (1894)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 

2190 -- 310

     збиток  2195 (762) (--)
Дохід від участі в капіталі 2200 -- --
Інші фінансові доходи 2220 -- --
Інші доходи 2240 -- 21
Фінансові витрати 2250 (--) (--)
Втрати від участі в капіталі 2255 (--) (--)
Інші витрати 2270 (--) (8)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290 -- 323

збиток 2295 (762) (--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -8 -11
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- --
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 

2350 -- 312

     збиток 2355 (770) (--)

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400     --     --
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405     --     --
Накопичені курсові різниці 2410     --     --
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415     --     --
Інший сукупний дохід 2445     --     --
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450     --     --
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455     --     --
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460     --     --
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465         -770          312



Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3 4

ІІI. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500         1172         1202
Витрати на оплату праці 2505          274          247
Відрахування на соціальні заходи 2510          101           92
Амортизація 2515          320          292
Інші операційні витрати 2520         1413         1103
Разом 2550         3280         2936

Назва статті Код рядка За звітний період

1 2 3 4

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600       215649       215649
Скоригована середньорічна кількість простих 2605       215649       215649
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (  3.57061710)   1.44679550
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (  3.57061710)   1.44679550
Дивіденди на одну просту акцію 2650     --     --

Голова правлiння __________ Литвинов Дмитро Никифорович

Головний бухгалтер __________ Петрушевська Вiкторiя Юрiївна

За аналогічний
період

попереднього року



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Публічне акцiонерне товариство "ЗАВОД
ПРОМЗВ'ЯЗОК"

05815333

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2014 р.

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний

період
попереднього року

2015 01 01

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 2535 2442

Повернення податків і зборів 3005 -- --
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- --
Цільового фінансування 3010 -- --
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 494 502
Надходження від повернення авансів 3020 1 --
Інші надходження 3095 -- --
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100 (2298) (2229)

Праці 3105 (243) (209)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (109) (99)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (185) (141)
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (7) (3)
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (46) (41)
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (132) (97)
Витрачання на оплату авансів 3135 (123) (232)
Інші витрачання 3190 (7) (15)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 65 19
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 -- --

необоротних активів 3205 -- 7
Надходження від отриманих:
відсотків

3215 -- --

дивідендів 3220 -- --
Надходження від деривативів 3225 -- --
Інші надходження 3250 -- --
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 (--) (--)

необоротних активів 3260 (80) (28)
Виплати за деривативами 3270 (--) (--)
Інші платежі 3290 (--) (--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -80 -21
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300 -- --

Отримання позик 3305 -- --
Інші надходження 3340 -- --
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 (--) (--)

Погашення позик 3350 -- --
Сплату дивідендів 3355 (--) (--)
Інші платежі 3390 (--) (--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- --
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -15 -2
Залишок коштів на початок року 3405 32 34
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- --
Залишок коштів на кінець року 3415 17 32



1 2 3 4

Голова правлiння

Головний бухгалтер

________

________

Литвинов Дмитро Никифорович

Петрушевська Вiкторiя Юрiївна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Публічне акцiонерне товариство "ЗАВОД
ПРОМЗВ'ЯЗОК"

05815333

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Звіт про власний капітал
за 2014 р.

Стаття
Код
рядка зареєстрований

(пайовий)
капітал

2015 01 01

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000           54         6211     --     --        -5786     --     --          479
Коригування:
Зміна облікової політики

4005     --     --     --     --     --     --     --     --

Виправлення помилок 4010     --     --     --     --     --     --     --     --
Інші зміни 4090     --     --     --     --     --     --     --     --
Скоригований залишок на початок року 4095           54         6211     --     --        -5786     --     --          479
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100     --     --     --     --         -770     --     --         -770
Інший сукупний дохід за звітний період 4110     --     --     --     --     --     --     --     --
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200     --     --     --     --     --     --     --     --

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205     --     --     --     --     --     --     --     --
Відрахування до резервного капіталу 4210     --     --     --     --     --     --     --     --
Внески учасників : Внески до капіталу 4240     --     --     --     --     --     --     --     --
Погашення заборгованості з капіталу 4245     --     --     --     --     --     --     --     --
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260     --     --     --     --     --     --     --     --
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265     --     --     --     --     --     --     --     --
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270     --     --     --     --     --     --     --     --
Вилучення частки в капіталі 4275     --     --     --     --     --     --     --     --
Інші зміни в капіталі 4290     --     --     --     --     --     --     --     --
Разом змін у капіталі 4295     --     --     --     --         -770     --     --         -770
Залишок на кінець року 4300           54         6211     --     --        -6556     --     --         -291

Голова правлiння

Головний бухгалтер

________

________

Литвинов Дмитро Никифорович

Петрушевська Вiкторiя Юрiївна



      Розкриття  iнформацiї у фiнансовiй звiтностi за 2014 рiк.
Назва пiдприємства :  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК"
Юридична адреса:  61017 Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Котлова буд. 168
Фактична адреса:    61017 Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Котлова буд. 168

Вiдкрите акцiонерне товариство "Промзв'язок" створене шляхом перетворення Державного пiдприємства НВО
"Iндекс" 23.04.1996р. вiдповiдно донаказу Мiнiстерства зв'зку України № 67 вiд 31.05.1994 р. та Указу
Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств".У звiтному роцi важливих подiй розвитку (в т.ч. злиття,
подiлу, приєднання, перетворення, видiлу) не було. На загальних зборах акцiонерiв 09.09.2011 року було
прийнято рiшення про змiну типу та найменування товариства вiдповiдно до вимог дiючого законодавства з
Вiдкритого в Публiчне та затверждена нова редакцiя статуту.

Товариство має цех по виробництву засобiв поштової механiзацiї (металевi поштовi скриньки для поштових
вiддiлень зв'зку, для пересiчних споживачiв, iнших замовникiв). Має цех по виготовленню обладнання для
переробки полiмерiв, пластмаси, тощо для виробництва вторсировини. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва
та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли емiтент не має. Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з
попереднiм звiтним перiодом не вiдбувались.
Основнi види продукцiї пiдприємства: 
- засоби поштової механiзацiї (металевi поштовi скриньки для поштових вiддiлень зв'зку, для пересiчних
споживачiв, iнших замовникiв);
- обладнання для переробки полiмерiв, пластмаси, тощо для виробництва вторсировини;
- iншi металевi вироби.

Пiдприємство пропонує реалiзацiю товарiв за допомогою реклами шляхом укладання господарських договорiв,
здає примiщення адмiнкорпуса в оренду.
Постiйний зрiст цiн на сировину та матерiали змушує емiтента шукати нових постачальникiв та джерела сировини.

Кожний вид виробництва емiтента є перспективним та не залежить вiд сезонних змiн.
Для зменшення ризиков та захисту своєї дiяльностi емiтент тому i має виробництво рiзнопланової продукцiї. Хоча
емiтент за звiтний рiк не впровадив новi технологiї у виробництвi, але має перспективи у здобуттi вторсировини
та виробництвi пристроїв для її як отримання так й переробки. Постачальникiв за основними видами сировини та
матерiалiв (метал, металевi заготовки), що займають бiльше 10% в загальному об'ємi постачання немає.

У звiтному перiодi, фактiв виплати значних штрафiв чи компенсацiй за порушення чинного законодавства не
було. Фiнансування емiтента - госпрозрахунок без використання запозичених коштiв.  Планується розширення
обсягiв виробництва за умови стабiльностi полiтичної та фiнансово-економiчної полiтики в країнi.

Судових справ за участю товариства у звiтному роцi не було.
               Товариство не укладало договорiв з рейтинговими агентствами. У статутному капiталi емiтента
державної частки немає.  До стратегiчних пiдприємств не вiдноситься. Значних iнвестицiй не планується.

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану емiтента немає. Аналiз
господарювання за останнi три роки емiтент не проводив, аналiтичну довiдку для iнвесторiв не складав.

Облiкова полiтика на пiдприємствi регламентується Законодавством України та Наказом ПАТ "ЗАВОД
ПРОМЗВ'ЯЗОК" "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" №1 вiд 02.01.2014 року. Метою
облiкової полiтики  ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" є вдосконалення якостi фiнансової звiтностi щодо доречностi,
надiйностi i порiвняння цiєї фiнансової звiтностi у часi i з фiнансовою звiтнiстю iнших пiдприємств. 

У 2012 роцi була сформована Облiкова полiтика на пiдприємствi у зв'язку iз змiнами у законодавствi для
пiдприємств, що складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Наказом
№ 2 вiд 03.01.2012р. для контролю, облiку деталiзацiї, перегрупування показникiв активiв та пасивiв
пiдприємства була призначена дiюча трансформацiйна комiсiя у вiдповiдностi з Порядком № 1780 , затвердженого
рiшенням ДКЦПФР от 30.11.2010р. з урахуванням змiн, внесених у Порядок № 419, затв. КМУ вiд 28.02.2000р., що
втупили в дiю з 01.01.2012р.  Станом на 01.01.2012 р. складено трансформований баланс, який пiдтверджується
протоколом трансформацiйної комiсiї вiд 31.01.2012р. 

Формування фiнансової звiтностi за 2014 рiк здiйснюється шляхом трансформацiї облiково-звiтних даних,
складених на початок-кiнець 2014 р. вiдповiдно до вимог МСФЗ (МСБО) .

Бухгалтерський облiк ведеться з урахуванням вимог Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу,
зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 30.11.99 N 291 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.12.2011 N 1591), Положення
про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 24.05.95 N 88, Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв,
товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженою наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 11.08.94 N 69 та iнших нормативно-правових актiв з бухгалтерського облiку, норми яких
поширюються на пiдприємства, якi вiдповiдно до законодавства складають фiнансову звiтнiсть за МСФЗ, а
формування фiнансової звiтностi здiйснюється шляхом трансформацiї облiково-звiтних даних, вiдповiдно до вимог
МСФЗ (МСБО), дiючих на дату складання фiнансової звiтностi.

Розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК"  вiдбувалось вiдповiдно до вимог

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



наказу № 73 вiд 07.02.2013 р. "Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1
"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".

Iнформацiя, що пiдлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фiнансових звiтах або у примiтках до
фiнансової звiтностi.  Згортання статей активiв i зобов'язань, доходiв i витрат не провадилось, крiм випадкiв,
передбачених вiдповiдними нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку або мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi.

У якостi функцiональної валюти i валюти подання фiнансової звiтностi ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" визначає
гривню в тисячах округлену до цiлого.
У фiнансовiй звiтностi не допускається взаємозалiк активiв i зобов'язань, а також доходiв i витрат, якщо
тiльки не потрiбно або не дозволено вiдповiдно до МСФЗ.
Рiчна фiнансова звiтнiсть ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" складається з:
Звiту про фiнансовий стан (Баланс) на дату закiнчення перiоду
Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд)
Звiту про змiни у власному капiталi за перiод
Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом)
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi

Дата затвердження фiнансової звiтностi 19 лютого 2015 р. наказом № 6.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв у звiтному 2014 роцi - 15. На кiнець року- 14 .

Операцiйний цикл ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" становить 12 мiсяцiв.
Звiтний перiод  збiгається з календарним роком, починається 01 сiчня 2014р. i закiнчується 31 грудня 2014р. 
Розкриття iнформацiї у примiтках до фiнансової звiтностi здiйснюється вiдповiдно до показникiв на кiнець 2014
р. та вiдображається у тис. грн. з округленням до одиницi.

До форми № 1 Звiту про фiнансовий стан (Баланс) внесенi змiни з урахуванням трансформацiї облiку з П(С)БО до
МСФЗ.

Iнвентарiзацiя за звiтний рiк проводилась згiдно наказу №14 вiд 28.11.2014р. Наявнiсть засобiв затверджена
протоколами iнвентаризацiйної комiсiї. Основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю.
Необоротнi активи
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог  IAS
38 "Нематерiальнi активи".
ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" до нематерiальних активiв вiдносить: Програмне забезпечення, Торгова марка.
Пiсля первiсного визначення нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю. Строк корисного
використання нематерiальних активiв може бути або обмеженим, або невизначеним. Амортизацiя нематерiальних
активiв з обмеженим строком корисного використання розраховується лiнiйним методом протягом  термiну який
визначила приймальна комiсiя.
Перiод i метод нарахування амортизацiї  для нематерiального активу з обмеженим строком корисного використання
переглядаються, як мiнiмум, в кiнцi кожного звiтного перiоду. Змiна передбачуваного строку корисного
використання або передбачуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в активi,
вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування амортизацiї, в залежностi вiд
ситуацiї, i враховується як змiна облiкових оцiнок.   
Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються у Звiтi
про прибутки i збитки як адмiнiстрацiйнi витрати.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється на щомiсячнiй основi.
Нематерiальних активiв з невизначеним строком на пiдприємствi немає. Самостiйно розроблених нематерiальних
активiв немає. Нематерiальних активiв, щодо яких iснують обмеження права власностi, немає. Передних у заставу
нематерiальних активiв немає. Нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань, немає. Угод на
придбання у майбутньому нематерiальних активiв немає. 
Первiстна вартiсть  на кiнець 2014 р. складає - 10(зменшена у 2012р. на 3 тис.грн. у вiдповiдностi iз
перерахуванням переходу на МСФЗ).
Накопичена амортизацiя на кiнець 2014 р. складає- 10(зменшена  у 2012 р. на 3 тис.грн. у вiдповiдностi iз
перерахуванням переходу на МСФЗ).
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог  IAS 16
"Основнi засоби".
Одиницею облiку основних засобiв є iнвентарний об'єкт.
 Iнвентарним об'єктом основних засобiв визнається об'єкт з усiма пристосуваннями i приладдям або окремий
конструктивно вiдокремлений предмет, призначення для виконання певних самостiйних функцiй, або ж вiдокремлений
комплекс конструктивно зчленованих предметiв, що становлять єдине цiле i призначення для виконання певної
роботи.
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю.
Строк корисного використання основних засобiв визначається з точки зору передбачуваної корисностi активу для
ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК".
Амортизацiя основних засобiв розраховується лiнiйним методом протягом оцiночного строку корисного використання
активiв вiд двох до п'ятнадцяти рокiв.
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється на щомiсячнiй основi.
Нарахування амортизацiї не припиняється на перiод простою або консервацiї об'єктiв основних засобiв.
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв, що знаходяться в тривалому простої або працюють з суттєвим



недозавантаженням не капiталiзується у вартостi незавершеного виробництва, а списується на витрати того
перiоду, до якого вiдноситься, i класифiкуються як iншi витрати операцiйної дiяльностi.
Запчастини та допомiжне обладнання визнаються основними засобами, якщо задовольняють вiдповiдним критерiям
визначення згiдно п.8  IAS 16 "Основнi засоби". В iнших випадках, вони визнаються запасами.
При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ вартiсть лiквiдацiї основних засобiв визнається "нуль".
Об'єкти основних засобiв, що знаходяться в активнiй стадiї доведення до  стану,  придатного для експлуатацiї у
запланованих цiлях, вiдносяться до капiтальних вкладень i переводяться до складу основних засобiв тiльки пiсля
вiдповiдностi всiм критерiям визначення згiдно п.8  IAS 16 "Основнi засоби".
Об'єкти основних засобiв, що знаходяться в активнiй стадiї доведення до стану, придатного до експлуатацiї у
запланованих цiлях, пiдлягають перевiрцi на знецiнення вiдповiдно до вимог  IAS36 "Знецiнення активiв" на
кожну звiтну дату.

Наступнi витрати на полiпшення об'єктiв основних засобiв у процесi їх використання вiдносяться на
збiльшення вартостi у випадку зростання економiчних вигiд або на витрати перiоду, якщо економiчнi вигоди
зберiгаються на початковому рiвнi.
Основнi засоби, отриманi в результатi безплатної передачi (дарування), оцiнюються за справедливою вартiстю
активу на дату визнання, визнану експертним шляхом.
ПАТ  "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" до основних засобiв вiдносить:
- будiвлi та споруди: адмiнiстративний корпус, примiщення цеху по виробництву засобiв поштової механiзацiї,
примiщення цеху по виготовленню обладнання для здобуття вторсировини.
- машини та обладнання:  металообробнi верстати та обладнання, пристосування для обробки металевих
конструкцiй, пристрої для транспортування виробничої продукцiї та її зберiгання.
- транспортнi засоби: вантажiвка;
- iншi засоби, що зайнятi у виробництвi.

Всi основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства. Виробничi потужностi емiтента дозволяють у
повному обсязi виконувати запланованi роботи. Ступiнь використання обладнання - 100%. Обмежень у використаннi
майна немає. Умови користування виробничого обладнання - згiдно технiко-експлуатацiйним умовам та
тех.паспортiв. Будiвлi та споруди пiдтримуються у робочому станi, що забеспечує їх довгострокове використання.
Надання послуг не супроводжується порушенням екологiї навколишнього середовища. Планiв щодо капiтального
будiвництва та розширення/удосконалення основних засобiв емiтент не має.
Первiсна вартiсть основних засобiв  на кiнець 2014 р. складає 6901 тис. грн.. (зменшена у 2012 р. на 424 тис.
грн. у вiдповiдностi iз перерахуванням переходу на МСФЗ, та збiльшена за дооцiнками на 64 тис. грн.).  
 сума зносу на кiнець 2014 р. складає - 4419 тис. грн. (зменшена на 424 тис.грн. у вiдповiдностi iз
перерахуванням переходу на МСФЗ).

Основних засобiв, отриманих в результатi об'єднання пiдприємств, немає. 
У обраному перiодi розкриття вибуття ОЗ основних груп виробничого призначення не вiдбувалось

Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та
розпорядження, немає. Угод на придбаня у майбутньому основних засобiв немає. 

Змiн розмiру додаткового капiталу в результатi переоцiнки основних засобiв та обмеження, щодо його
розподiлу мiж власниками немає.
Фiнансовi iнвестицiї складають 1 тис.грн. - внесок до статутного фонду ТОВ "ТД "Промзв'язок".
Оборотнi активи

Визнання, оцiнка, представлення та розкриття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 2 "Запаси".
Для цiлей складання звiтностi ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" застосовує наступну класифiкацiю запасiв: товари,

виробничi запаси, виробничi допомiжнi матерiали, матерiали, незавершене виробництво та готова продукцiя.
Запаси виробництва послуг  описанi як незавершене виробництво. 

Вiднесення постiйних виробничих накладних витрат на витрати на переробку проводиться на основi нормальної
продуктивностi виробничих потужностей.

Фактичний обсяг виробництва використовується в тому випадку, якщо вiн приблизно вiдповiдає нормальної
продуктивностi. Нерозподiленi накладнi витрати визнаються як витрати в перiодi виникнення (з включенням до
реалiзованої собiвартостi). До собiвартостi запасiв включаються витрати з розробки продуктiв для конкретних
клiєнтiв.  Собiвартiсть iнших запасiв визначається з використанням методу ФИФО.
Загальна балансова вартiсть запасiв  складає на кiнець 2014 р. складає 1139 тис.грн.
У валюту балансу включенi вартiсть виробничих запасiв, незавершеного виробництва та готової продукцiї. Товари
вiдображенi за первiсною вартiстю.
 Балансова вартiсть запасiв на кiнець 2014 р. складає по групах:
- сировина 328 тис.грн.,
- напiвфабрикати/комплектуючи вироби 501 тис.грн.,
- будiвельнi матерiали 36 тис.грн.;
- iншi матерiали, запаснi частини 12 тис.грн.
- готова продукцiя 151 тис.грн.,
- товари 111 (зменшена на 4 тис.грн. у вiдповiдностi iз перерахуванням переходу на МСФЗ) .
Довгострокової дебiторської заборгованостi немає. Простроченої дебiторської заборгованостi та дебiторської
заборгованостi пов'язаних сторiн немає.
Сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi
облiковується за собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) та включає наступнi статтi:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що наводиться в балансi за чистою реалiзацiйною



вартiстю та становить 328 тис.грн. (що зменшилась з урахуванням змiн iз переходом до МСБО на 140 тис.грн.).
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом -  0 тис.грн.
- дебiторська заборгованiсть розрахунками за виданими авансами к - 2 тис.грн.
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть  становить 1361 тис.грн. (з урахуванням зменшення на 161 тис.грн. у
зв'язку iз переоблiкуванням у вiдповiдностi iз перерахуванням переходу на МСФЗ)
В оперативну оренду здаються основнi засоби гр.103 - будiвлi та споруди, 104 - машини та обладнання, 106 -
iнструменти, прилади та iнвентар. Визнання, оцiнка, представлення та розкриття операцiй, активiв i зобов'язань
з оренди здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 17 "Оренда".
Сума платежiв, отриманих вiд орендарiв iнф. Немає 2450 тис.грн.

Резерв сумнiвних боргiв не формувався. Iншого додаткового капiталу товариства, сформованого за рахунок
iндексацiї необоротних активiв у попереднiх перiодах, немає. Iндексацiя у звiтньому роцi не проводилась.
 Iншi оборотнi активи склали податковi зобов'язання  0 тис.грн.
 Витрат майбутнiх перiодiв не було. Iнший додатковий капiтал складає 6211 тис.грн.
Власний капiтал.
Основний капiтал ПАТ "ЗАВОД  ПРОМЗВ'ЯЗОК" складається iз статутного.

Акцiонерний капiтал ПАТ "ЗАВОД  ПРОМЗВ'ЯЗОК" складається з акцiй. Їх облiк ведеться за номiнальною
вартiстю. Розмiщеними вважаються акцiї повнiстю акцiонерами, випуск яких був зареєстрований згiдно з чинним
законодавством України.
Резервного капiталу немає. Накопичуваний непокритий збиток з урахуванням результату дiяльностi  6556 тис.грн.
(збиток у розмiри 770 тис.грн).
 Iнший додатковий капiтал(у дооцiнках) складає 6211; 6211; 6211 тис.грн.
Забеспечення майбутнiх платежiв не формувались.
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення  не формувались.

Поточнi зобов'язання i забезпечення.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 597 тис. грн..

Проча кредиторська за отриманими авансами 35 тис. грн..
 Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного року склали розрахунки з пр. кредиторами, з пiдзвiтними особами
110 тис.грн.
ПАТ "ЗАВОД  ПРОМЗВ'ЯЗОК" формує резерви вiдпусток. Поточнi забезпечення ( резерв вiдпусток) 5 тис. грн..
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо резервiв, умовних зобов'язань i умовних активiв
здiйснюється вiдповiдно до вимог IAS 37  "Резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи". IAS 18 "Виручка",
IAS 19 "Виплати працiвникам". 
Господарських одиниць за межами України немає. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає.

Примiтки до звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд).
Звiт про прибутки i збитки - це звiт про доходи, витрати та фiнансовi результати дiяльностi пiдприємства.

- доходи - це збiльшення економiчних вигод у виглядi збiльшення активiв або зменшення зобов'язань, що
призводить до зростання власного капiталу пiдприємства (крiм зростання за рахунок внескiв учасникiв);
 - витрати - це зменшення економiчних вигод у виглядi вибуття активiв або зростання зобов'язань, що призводить
до зменшення власного капiталу пiдприємства (крiм вилучення капiталу учасниками). Визнаються у звiтi
вiдповiдно до принципу вiдповiдностi доходам, тобто вiдображаються у звiтi в тому ж перiодi, що й дохiд, для
отримання якого вони були понесенi;
 - прибуток або збиток - загальна сума доходiв за вирахуванням витрат без урахування компонентiв iншого
сукупного прибутку;
 - iнший сукупний прибуток, який включає:
 1) переоцiнку основних засобiв i нематерiальних активiв;
 2) актуарнi прибутки та збитки вiд недержавних пенсiйних планiв;
 3) прибутки та збитки, що виникають вiд перерахунку фiнансової звiтностi в iншу валюту подання;
 4) змiна вартостi фiнансових активiв, передбачених для продажу;
 5) результати хеджування грошових потокiв;
 - загальний сукупний прибуток - сума, на яку збiльшився капiтал протягом певного перiоду в результатi
операцiй та iнших подiй, але яка не є сумою збiльшення в результатi операцiй з власниками.
Пiдприємство вибрало спосiб подання витрат за функцiональним методом, який забезпечує надiйну та бiльш доречну
iнформацiю.
Роздiл I. Фiнансовi результати.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" складена на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться
згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999
року№996-XIV, з урахуванням внесених до нього змiн. Дата переходу
товариства на МСФЗ - 01.01.2012р. Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв
України, Держаної служби статистики України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ -
01.01.2012р.: не наводиться порiвняльна iнформацiя на початок 2012 року (крiм балансу)". Товариство розпочало
застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ) у 2012 р. За Наказом №2 вiд 03.01.2012р. була призначена заводська трансформацiйна комiсiя.
Трансформацiя вiдбувалась з 01.01.2012 по 31.01.2012р. Результати роботи внесенi до Протоколу б/н вiд



31.01.2012р.
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням

зобов'язань. Витратами звiтного та порiвняльних перiодiв визнаються або зменшення активiв або збiльшення
зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення власного капiталу
внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї,послуг складається з виробничої собiвартостi продукцiї (послуг), якi була
реалiзованi протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних та
виробничих витрат. За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у "Звiтi ро фiнансовi
результати" вiдображається в момент находження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення
власного капiталу пiдприємства. За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати
вiдображаються у "Звiтi про фiнансовi результати" в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання.
Примiтки до фiнансової звiтностi складенi згiдно до вимог наказу № 73 вiд 07.02.2013 р. "Про затвердження
Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".

До форми №2 ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК", протягом звiтного перiоду коригування та змiни не вносились.
Бартерних контрактiв у звiтньому перiодi не було.

Роздiл I. Фiнансовi результати
(1) Iншi операцiйнi доходи 3092тис.грн.
(2) Адмiнiстративнi витрати 1050 тис.грн.
(3) Витрати на збут у звiтному роцi 3  тис.грн.
(4) Iншi операцiйнi витрати 2792  тис.грн.
(5) Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi (-762) тис.грн.
(6) Iншi доходи 0 тис.грн.
(7) Iншi витрати 0 тис.грн.
(8) Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподаткування (- 762)  тис.грн.
(9) Витрати (дохiд) з податку на прибуток ( 8 ) тис.грн.
(10) Чистий фiнансовий результат (-770)  тис.грн.

Роздiл III. Елементи операцiйних витрат.
Найбiльшi з показникiв операцiйних витрат за рiк: 1172 тис.грн - матерiальнi затрати 1413 тис.грн. iншi
операцiйнi, загалом за елементами 3280 тис.грн.

Роздiл IV. Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй.
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй, якi перебували в обiгу протягом року, за звiтний перiод становить
215649 шт. Змiни у звiтному перiодi не вiдбувались.
Iнший сукупний прибуток (збиток) становить (-770) тис.грн.
Загальний чистий збиток становить 770  тис.грн.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 0,25 грн.
Збиток на акцiю становить -3,57062 
Чистий прибуток на одну просту акцiю становить (--) 
Чистий збиток вiдображений у колонцi "3" по стр. 2355 у розмiрi 770 тис.грн. зараховується на збульшення
непокритих збиткiв минулих рокiв.
Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства
немає.

Примiтки до звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом)
Облiкова полiтика на пiдприємствi регламентується Законодавством України та Наказом по Товариству "Про

облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 02.01.2014 року № 1. Товариство розпочало
застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) у 2012 р.. За Наказом № 2 вiд 03.01.2012р.
була призначена заводська трансформацiйна комiсiя. Трансформацiя вiдбувалась з 01.01.2012 по 31.01.2012р.
Результати роботи внесенi до Протоколу б/н вiд 31.01.2012р.
Грошовi кошти включають кошти в касi, кошти на розрахункових рахунках, у тому числi валютних, а також депозити
до запитання.  

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у
вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. 

Довгостроковi банкiвськi кредити розглядаються як фiнансова дiяльнiсть.
Короткостроковi банкiвськi кредити розглядаються як операцiйна дiяльнiсть.
Банкiвськi овердрафти включаються до грошових коштiв та їх еквiваленту.

Виплаченi вiдсотки за короткостроковими кредитами класифiкуються як рух грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi.

Отриманi вiдсотки за короткостроковими депозитами класифiкуються як рух грошових коштiв вiд операцiй
дiяльностi.

Виплаченi дивiденди класифiкуються як рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi.
Отриманi дивiденди класифiкуються як рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi

Формування даних про рух грошових коштiв за 2014 рiк здiйснено вiдповiдно до П(С)БО 4 "Звiт про рух
грошових коштiв", яким передбачено змiст, форма та розкриття статей звiту.
Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi



обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових
коштiв (валових виплат грошових коштiв). Звiт про рух грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам
змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi
лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою
пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. Згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" розкриваємо
iнформацiю про полiтику, яку приймає суб'єкт господарювання для визначення складу грошових коштi та їх
еквiвалентiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
У 2014 роцi та у порiвняльних перiодах  товариство мало грошових потокiв, якi пiдлягають вiдображенню у
статтях "Iншi надходження" (--) та "Iншi платежi" (--) .
Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi :
- надходженя вiд реалiзацiї продукцiї 2535 тис.грн.
- надходженя вiд покупцiв i замовникiв авансiв 494 тис.грн.
- iншi  (--) тис.грн.
Витрачання за рiк на суму 3150 тис.грн., а саме найбiльшi з них:
- на оплату товарiв/послуг 2298  тис.грн.
- на оплату авансiв 123  тис.грн.
- на оплату працiвникам  243 тис.грн.
- витрати на вiдрядження немає .
Чистий рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 65  тис.грн.
Рух коштiв вiд iнвестицiйнiй дiяльностi  (-80) тис.грн.
Чистий рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi за звiтний перiод  (--) тис.грн.
Залишок коштiв на початок року становить 32  тис.грн.
Таким чином, залишок грошових коштiв на кiнець року складає 17 тис.грн.
 Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає.

Примiтки до Звiту про власний капiтал

Облiкова полiтика на пiдприємствi регламентується Законодавством України та Наказом по Товариству "Про
облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 02.01.2014 року №1. Товариство розпочало
застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) у
2012 р. За Наказом № 2 вiд 03.01.2012р. була призначена заводська трансформацiйна комiсiя. Трансформацiя
вiдбувалась з 01.01.2012 по 31.01.2012р. Результати роботи внесенi до Протоколу б/н вiд 31.01.2012р. Загальна
сума непокритого збитку на 01.01.2012р. з урахуванням впливу переходу на МСФЗ на фiнансовий стан пiдприємства
становить 5142 тис.грн. (збiльшено на 3098 тис.грн.), вiдповiдно загальна сума власного капiталу на початок
2012 року становить 1123 тис.грн.
Зареєстрований статутний капiтал товариства складає 53912,25 грн., який розподiлений на 215649 простих iменних
акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Згiдно МСФЗ 1 "Подання фiнансової звiтностi", у примiтках
подається iнформацiя про суму дивiденди, визнаних як виплати власникам протягом перiоду, а також вiдповiдну
суму дивiдендiв на акцiю. У звiтному роцi дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Статутний капiтал
товариства сплачено повнiстю. Привiлейованих акцiй товариство не випускало. Привiлей або обмежень, пов'язаних
з акцiями, в тому числi щодо розподiлу прибутку та поверненню капiталу, передбачених чинним законодавством,
немає. До iншого додаткового капiталу протягом звiтного року змiни не вносились, складає 6211 тис.грн.
Резервний капiтал не формувався.
Непокритий збиток за 2014 рiк збiльшився на 770 тис.грн. та складає 6556 тис.грн. Вiдповiдно власний капiтал
ПАТ "ЗАВОД ПРОМЗВ'ЯЗОК" на кiнець звiтного року зменшився, сума фiнансового збитку та складає (-291) тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв 167.000 тис.грн. бiльше скоригованого статутного капiталу 54.000 тис.грн.
Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає
величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

Щодо iнформацiї про вплив переходу на МСФЗ на фiнансовий стан пiдприємства: зменшена сума валюти балансу
(на суму податку на додану вартiсть); вилучена сума по статтi "Iнший додатковий капiтал" (сума вiднесена на
збiльшення нерозподiленого прибутку (в звiтному перiодi) та на зменшення нерозподiленого збитку (в
попередньому перiодi)). У примiтках, згiдно вимогам МСФЗ, розкрито суму по статтях: "Iнший сукупний прибуток
(збиток)", "Загальний сукупний прибуток (збиток)", "Базисний прибуток(збиток) на акцiю", "Розбавлений прибуток
(збиток) на акцiю".
Iнших суттєвих змiн у фiнансових результатах i грошових потоках не вiдбулося.
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