Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Директор

Печенов Анатолiй Юрiйович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

14.04.2015
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Точприлад"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ

05796222

1.4. Місцезнаходження

61166 Харкiвська область - м.Харкiв вул.Серпова, 4

1.5. Міжміський код, телефон та факс

(057) 702-19-55 702-19-57

1.6. Електронна поштова адреса

tp@kharkov.com

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

15.04.2015
Дата

2. Річна інформація опублікована у

17.04.2015
Дата

69 Бюлетень.Цiннi папери України
номер та найменування офіційного друкованого видання

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет

www.tochpribor.kharkov.com

17.04.2015
Дата

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
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
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
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку (у разі
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)
33. Примітки: Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:
Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi
Товариство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств.
Товариство не має посади корпоративного секретаря.
Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
Засновникiв фiзичних осiб немає.
Дивiденди не нараховувались та не сплачувались.
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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.
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Особливої iнформацiї протягом звiтного року 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 корпоративне управлiння не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство не є фiнансовою
установою.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Точприлад"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) виписка ААБ №364778
3. Дата проведення державної реєстрації
26.10.1992
4. Територія (область)
Харкiвська область
5. Статутний капітал (грн.)
120000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
0.000
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників
8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
26.70 ВИРОБНИЦТВО ОПТИЧНИХ ПРИЛАДІВ І ФОТОГРАФІЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
25.62 МЕХАНІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ
46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
10. Органи управління підприємства д/н
11. Банки, що обслуговують емітента :
1) Найменування банку (філії,
АБ "Укргазбанк"
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку

320478

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

26001235057
АБ "Укрсиббанк"

5) МФО банку

351005

6) Поточний рахунок

6002035903500

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

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України 23148337
по Харкiвськiй областi
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

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

Місцезнаходження

61024 Харкiвська область - м.Харкiв вул. Гуданова, 18

0.000000000000

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

Усього

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

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

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Печенов Анатолiй Юрiйович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 582372 30.07.1997 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС У в Харк. обл.

4) Рік народження

1952

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

НИИ Интроскопии МНПО "Спектр" нач. цеха

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

24.04.2013 на 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Завальний Валерiй Володимирович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 737997 27.02.1998 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС У в Харк. обл.

4) Рік народження

1939

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

50

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Завод маркшейдерських iнструментiв, директор

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

27.07.2005 безстроково

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 50 років.
Попередні посади - директор.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Завальний Дмитро Валерiйович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 737997 27.02.1998 Дзержинським РВ ХМУ УМВС У в Харк. обл.

4) Рік народження

1969

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

19

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

АО "Монитор", директор

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

27.07.2005 безстроково

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 19 років
Попередні посади - директор
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної ГЛОБАЛIНК КОНСТРАКШИН ЛIМIТЕД
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

5541435

4) Рік народження

д/н

5) Освіта

д/н

6) Стаж роботи (років)

д/

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

д/н

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

27.07.2005 безстроково

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Коскова Iрина Вiкторiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 040519 24.11.1998 Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС У в Харк.обл.

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

ВАТ "Точприлад", Iнженер, начальник вiддiлу комерцiї та збуту

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

29.03.2011 на 5 років

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 7 років
Попередні посади - Iнженер, начальник вiддiлу
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Кiрт Олександр Леонардович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 082189 16.12.1998 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС У в Харк. обл.

4) Рік народження

1947

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

4

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Харкiвський машино-будiвельний завод , в.о.начальника цеха.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

29.03.2011 на 5 років

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 4 роки
Попередні посади - в.о.начальника цеху
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про себе.

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Iндикова Олена Василiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 081098 26.01.1999 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС У в Харк. обл.

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

0

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

ВАТ "Точприлад", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

29.03.2011 на 5 років

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 0 років
Попередні посади - бухгалтер
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Сабельнікова Валентина Федорівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 066422 27.04.1996 МВМ Дзеижинського РВХМУУМВС України в
Харківській обл.

4) Рік народження

1950

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

УМ рем.стр."Міськрембуд", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

24.04.2013 безстроково (до моменту припинення трудових відносин з
Товариством )

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Загальний стаж роботи - 24 роки
Попередні посади - член правлiння, бухгалтер.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Директор

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
2
Печенов Анатолiй
Юрiйович

Голова Наглядової ради

Завальний Валерiй
Володимирович

Член наглядової ради

Завальний Дмитро
Валерiйович

Член Наглядової ради

ГЛОБАЛIНК
КОНСТРАКШИН
ЛIМIТЕД
Коскова Iрина Вiкторiвна

Голова Ревiзiйної комiсiї

Член ревiзiйної комiсiї

Кiрт Олександр
Леонардович

Член Ревiзiйної комiсiї

Iндикова Олена Василiвна

Головний бухгалтер

Сабельнікова Валентина
Федорівна

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

Кількість
акцій (штук)

3
МК 582372 30.07.1997 ЦВМ
Дзержинського РВ ХМУ УМВС У
в Харк. обл.
МК 737997 27.02.1998 МВМ
Дзержинського РВ ХМУ УМВС У
в Харк. обл.
МК 737997 27.02.1998
Дзержинським РВ ХМУ УМВС У в
Харк. обл.
д/н 5541435 д/н

4

ММ 040519 24.11.1998
Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС
У в Харк.обл.
ММ 082189 16.12.1998 МВМ
Дзержинського РВ ХМУ УМВС У
в Харк. обл.
ММ 081098 26.01.1999 ЦВМ
Дзержинського РВ ХМУ УМВС У
в Харк. обл.
МК 066422 27.04.1996 МВМ
Дзеижинського РВХМУУМВС
України в Харківській обл.
Усього

Кількість за видами акцій
Від загал.
кількості акцій ( у прості іменні прості на привілейо привілейо
відсотках )
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн

42

5
0.00875000000

181417

6

7

8

9

42

0

0

37.79520833333

181417

0

0

0

252

0.05250000000

252

0

0

0

217265

45.26354166667

217265

0

0

0

42

0.00875000000

42

0

0

0

63

0.01312500000

63

0

0

0

63

0.01312500000

63

0

0

0

63

0.01312500000

63

0

0

0

399207

83.16812500000

399207

0

0

0

0

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

ГЛОБАЛIНК
КОНСТРАКШИН ЛIМIТЕД

Код за
ЄДРПОУ

05541435

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Завальний Валерiй Володимирович

Місцезнаходження

ВЕЛИКА БРИТАНIЯ д/н д/н Лондон
БIзнес центр Тауер Брiдж, 411, 46-48 Iст
Смiтфiлд
Серія, номер дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт

МК 618196 27.02.1998 МВМ Дзержинського РВ
ХМУ УМВС У в Харк. обл.
Усього

Кількість
Від загальної
акцій (штук) кількості акцій(%)

217265

45.263541666667

Кількість
Від загальної
акцій (штук) кількості акцій(%)

Кількість за видами акцій
Прості
іменні
217265

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
0

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника

181417

37.795208333330

181417

0

0

0

398682

83.058750000000

398682

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Позачергові

X
25.04.2014
83.290600000000

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
3. Звiт виконавчого органу Товариства за 2013 рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства у 2013 рiк.
5. Затвердження висновкiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (визначення порядку покриття збиткiв).
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного - не було.
Результати розгляду питань порядку денного:
По питанню 1. Затвердити на посадi голови зборiв Зозулю Андрiя Володимировича, на посадi
секретаря зборiв Iндикову Олену Василiвну. Погодити передачу повноважень лiчильної комiсiї
реєстратору ТОВ "Спiвдружнiсть".
По питанню 2. Затвердити запропонований порядок проведення зборiв (регламент).
По питанню 3.Затвердити звiт виконавчого органу Товариства за 2013 рiк.
По питанню 4.Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
По питанню 5.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної Комiсiї Товариства.
По питанню 6.Затвердити рiчнi результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013
рiк, зокрема баланс та звiт про фiнансовi результати.
По питанню 7. У зв'язку з тим, що за 2013 рiк Товариством отриманий збиток, дивiденди не
нараховувати i не сплачувати.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондовий центр
або прізвище, ім'я та по батькові
"Співдружність"
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Код за ЄДРПОУ

23467723

Місцезнаходження

61145 Харкiвська область - м.Харків вул.Косміна, 26

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АЕ № 263449

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(057) 7140190

Факс

7140190

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи Незалежний аудитор Фізична особа - підприємець Семеніхіна Юлія
або прізвище, ім'я та по батькові
Олегівна
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Пiдприємець - фiзична особа

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

св-во №4477

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

29.09.2011

Міжміський код та телефон

(057) 7140-190

Факс

(057) 7140-190

Вид діяльності

Аудиторські послуги

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
або прізвище, ім'я та по батькові
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Київська область д/н м. Київ Нижній Вал,17/8

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

Рішення № 2092

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044-591-04-04

Факс

044-591-04-04

Вид діяльності

Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Опис

д/н

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер свідоцтва
реєстрації про реєстрацію
випуску
випуску
1
2
20.08.2010 139/20/1/10

Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

3
Харківське теруправління
ДКЦПФР

Міжнародний
ідентифікаційний
номер
4
UA4000088827

Тип цінного
паперу

Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)

5
6
Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

7
0.25

8
480000

Загальна
Частка у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі (у
відсотках)
9
120000.00

10
100.000000
000000

Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістінгу/делістінгу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному
році не було.

XI. ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публічне акцiонерне товариство "Точприлад" створене на базi
Харкiвського заводу точного приладобудування, вiдповiдно до наказу №
589/П вiд 27.06.1994 р. регiонального вiддiлення по Харкiвськiй
областi фонду держмайна України та є правонаступником державного
пiдприємтва "Точприлад". ПАТ "Точприлад" зареєстровано Виконавчим
комiтетом Харкiвської мiської ради 26.10.1992 р. реєстрацiйний №
14801200000013582, за юридичною адресою: 61141, Харкiвська обл. м.
Харкiв, вул. Серпова, 4. Важливих подій розвитку (в тому числі
злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) у звітному році не
було.
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
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв в товариствi не створювалось. Iснуюча
структура оптимальна для нормальної дiяльностi пiдприємства.
Товариство очолює голова правлiння. Вищим органом товариства
являються загальнi збори акцiонерiв. Змiн в органiзацiйнi структурi
не було.
Внутрішні структурні підрозділи ПАТ "Точприлад":
- керiвництво;
- вiддiл планування та бухгалтерського облiку;
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
Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу (осiб) - 8
Середня численнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за
сумiсництвом (осiб) - 3
Чисельність працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого
часу(дня,тижня)(осiб) - 3
Фонд оплати працi - 147,8 тис.грн.
Розмiр оплати працi проти минулого року зменшився.
Кадрової програми немає.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств

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
Товариство не здійснює 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 які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом
звітного року не надходили
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом протягом
оціночного строку корисного використання активів таким чином:
- будівлі - від 10 до 80;
- машини та обладнання - від 5 до 15 років;
- транспортні засоби - від 5 до 15 років;
- інші основні засоби - від 3 до 15 років.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється на щомісячній
основі.
Визнання, оцінка, представлення та розкриття запасів здійснюється у
відповідності до вимог МСФЗ 2 "Запаси".Запаси оцінюються за найменшою
з двох величин: вартістю придбання та чистої вартості реалізації.
Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо
фінансових інструментів здійснюється у відповідності до вимог МСФЗ 32
"Фінансові інструменти: подання інформації"
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю, якщо
виконуються обидва з наступних умов:
(а) Актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання
активів для отримання передбачених договором потоків грошових коштів.
(b) Договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в
зазначені терміни потоків грошових коштів, які є виключно платежами
основного боргу і відсотків на непогашену суму основного боргу.
В інших випадках фінансовий актив оцінюється за справедливою
вартістю.
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;
Вид дiяльностi не залежить вiд сезонних змiн ,основнi ринки збуту:
Харкiв та Харкiвська область. Основнi клиєнти: пiдприємства , що
беруть у оренду примiщення емiтента. Товариство має у перспективi
виробництво окремих товарiв для споживання .Iнформацiю про основнi
ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменьшення
ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринку
збуту, про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент
керiвництво Товариства iнформацiю не надає. Емiтент не впроваджує
новi технологiї, новi товари, у звя'зку з невистачання финансування.
Розширити ринок збуту послуг та пiдвищити рiвень обслуговування
замовникiв. Постачальникiв за основними видами сировини та
матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi
постачання не має.
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 значних придбань чи відчужень основних засобів
не було. Значних інвестицій не планується.
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
Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, афілійованими особами у звітному році не
було.
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 знаходяться за мiсцезнаходженням товариства та
складають споруди, майстернi, склад, транспортнi засоби, виробниче
обладнання. Обмежень у використаннi майна немає. Основний вид
дiяльностiне не зв'язан з екологiчними питаннями, тому неможна
позначитися на використання активiв пiдприємства. У майбутньому
пiдприємство планує капiтальне будiвництво дому вiдпочинку для
робiтникiв, розширювати основнi засоби. Емiтент дотримується полiтики
самофiнансування. Дуже важко у планi конкуренцiї та невистачання
фiнансування мати прибуток та впенненiсть, що пiдприємство у
подальшому буде прибутковим та зможе надавати мiсця для роботи.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Економiчнi, енергетичнi та iншi кризи в Українi iстотно впливають на
дiяльнiсть ПАТ.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Госпрозрахунок без використання запозичених коштів. Робочого капіталу
для поточних потреб достатньо.
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)
Фiнансовий стан пiдприємства планується полiпшити за рахунок
розширення ринку збуту, пошуку нових замовникiв, підвищення рівня
обслуговування замовників.
Значних змін у діяльності товариства на наступний рік не планується.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Досліджень та розробок у звітному році 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 звітному році 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
Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути
інстотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, немає.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби
Орендовані основні засоби
Основні засоби, всього
(тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення
6836.000
6474.000
0.000
0.000
6836.000
6474.000
- будівлі та споруди
6668.000
6339.000
0.000
0.000
6668.000
6339.000
- машини та обладнання
143.000
115.000
0.000
0.000
143.000
115.000
- транспортні засоби
25.000
20.000
0.000
0.000
25.000
20.000
- інші
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.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
0.000
Усього
6836.000
6474.000
0.000
0.000
6836.000
6474.000
Пояснення : Всі основні засоби утримуються у належному стані. Термін користування безстроково. Первісна вартість основних засобів - 7139 т.грн., ступінь їх
зносу - 9,32%, ступінь їх використання - 100%, сума нарахованого зносу - 665
тис.грн.
Обмежень на використання майна немає.
Найменування основних
засобів

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За звітний період
27
120
120

За попередній період
1309
120
120

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(27.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
капіталу(120.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати
відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що
мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це
свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає
ліквідації.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата виник
нення

Кредити банку, у тому числі :
Довгостроковий кредит

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)

X

505.00

X

X

05.08.2006

505.00

8.000

31.12.2014

д/н

0.00

0.000

д/н

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

0.00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

X

X

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

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.00

X

X

Інші зобов'язання

X

5974.00

X

X

Усього зобов'язань

X

12331.00

X

X

Опис:

д/н

5852.00

5852.00

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
1
2
3

Кількість зборів, усього
2012
1
2013
1
1
2014

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу ?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою,
що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери
Депозитарна установа
Інше

X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями ( таємне голосування )
Підняттям рук
Інше

Ні

X
X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ні
_____

Органи управління

Який склад наглядової ради ( за наявності )?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3
0
0
2
1
1

4
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____
Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?
Так

Ні

Стратегичного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Іншi

X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? _____
Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?
Винагорода є фіксованою сумою

Так
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Ні
X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність )
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше

Так
X

Ні
X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора ? (так, створено
Так, створено ревізійну комісію
ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /ні) _______________________________
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :
Кількість членів ревізійної комісії _____
осіб.
3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____
1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу

Так
Так

Ні
Так

Так
Так

Ні
Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні)
Ні
______
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
Ні
акціонерного товариства ? (так/ні) ______
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так
Положення про загальні збори товариства
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше

Ні
X

X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
Інформація Публікується
у
розповсюджу
ється на пресі,оприлюд
нюється в
загальних
загальнодосту
зборах
пній
інформаційній
базі НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів
Фінансова звітність, результати діяльності
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

Документи
Копії
Інформація
надаються для документів розміщується
ознайомлення надаються на власній
безпосередньо на запит
інтернет
в
сторінці
акціонера
акціонерному
акціонерного
товаристві
товариства

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
Так
звітності ? (так/ні)
______
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?
Так
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше

Ні
X
X

X

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

З якої причини було змінено аудитора ?
Так

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів
Інше

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?
Так
Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше

Ні

X
X
X
X
X

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

Ні

X
X
X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?
Так

Ні

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше

X
X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________
Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?
Так
______
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 : _____________________________________________________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
Ні
(так/ні) ______
укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________
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)
Найменування аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Незалежний аудитор Фізична особа - підприємець Семеніхіна Юлія
Олегівна

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

3118716361

Місцезаходження аудиторської фірми, Україна, 61183, Харківська обл., м. Харків, вул. Дружби Народів, 228-А,
аудитора
кв. 193
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

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
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОЧПРИЛАД"
за 2014 рік за станом на 31.12.2014 року

фінансової звітності

м. Харків
Заголовок
Аудиторський висновок ( звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОЧПРИЛАД" 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 "ТОЧПРИЛАД"
Код за ЄРДПОУ- 05796222;
Місцезнаходження: Україна, 61166, м.Харків, вул.Серпова, буд. 4;
Дата державної реєстрації 26.10.1992 року.
Дати внесення змін до установчих документів: остання редакція статуту зареєстрована
16.05.2013 року.
Основні види дiяльностi: вiдповiдно Довідки серії АА № 593991 з Єдиного державного
ре-єстру підприємств та органiзацiй України від 14.12.2012 види дiяльностi за КВЕД-2010:
26.70 Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування.
25.62 Механічне оброблення металевих виробів
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.
1.2.Опис аудиторської перевірки.
Аудит було здійснено відповідно Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть",
Міжнарод-ними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Ці стандарти та законодавчі акти зобов'язують планувати i здійснювати аудиторську
перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фiнансовi звіти не
містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які
підтверджують суми та розкриття iнформацiї у фінансових звітах. Аудиторська перевірка
включає оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх
оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання
фінансових звiтiв. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує
обґрунтовану пiдставу 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.
Крiм фiнансової звiтностi перевiрцi пiдлягали засновницькi та реєстрацiйнi документи,
наказ про облiкову полiтику, та iншi внутрiшнi нормативнi документи, регiстри
синтетичного та аналiтичного облiку (журнали-ордери, оборотно-сальдовi вiдомостi),
матерiали iнвентаризацiї, а також вибiрково первиннi бухгалтерськi документи.
Аудитором визначена прийнятнiсть концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка
застосована при складаннi фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена
управлiнським персоналом вiдповiдно до конкретної концептуальної основи фiнансової
звiтностi i яка охоплює міжнародні стандарти фінансової звiтностi (МСФЗ), а також
правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-ХIV.
Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог МСФЗ визначило
облiкову полiтику та подання фiнансової звiтностi. Впродовж звітного року Товариство
вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику №12 від 28.02.2011
року. У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не було. Облiкова полiтика в
основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та
неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати
та його фiнансовi 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 перевiрки - вибiркова перевiрка, 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 27.000 тис.грн. є менше скоригованого статутного
капіталу 120.000 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
Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає
достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.

Підпис аудитора

Аудитор

Ю.О.Семеніхіна

Дата аудиторського висновку.
31 березня 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) 7140190.
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Публічне акціонерне товариство "Точприлад"

Коди
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01

за ЄДРПОУ
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Територія______________________________________________________________
Организаційно-правова форма господарювання
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

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

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи

Код за ДКУД

1801001

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

2

3

4

1000

--

--

первісна вартість

1001

47

47

накопичена амортизація

1002

47

47

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби

1010

6836

6474

первісна вартість

1011

7130

7139

знос

1012

294

665

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

3861

3861

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Нематеріальні активи

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

10697

10335

II. Оборотні активи

1100

2684

1683

Запаси
Виробничі запаси

1101

3

2

Незавершене виробництво

1102

20

20

Готова продукція

1103

--

--

Товари

1104

2661

1661

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

42

42

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130

--

--

з бюджетом

1135

27

23

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

202

263

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

108

12

Готівка

1166

5

--

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

за виданими авансами

Інші оборотні активи

1190

--

--

Усього за розділом II

1195

3063

2023

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

1200

--

--

Баланс

1300

13760

12358

1

2

І. Власний капітал

3

4

1400

120

120

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

7

7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1182

-100

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

1309

27

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1500

153

155

Довгострокові кредити банків

1510

505

505

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

202

253

Усього за розділом II

1595

860

913

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1600

100

--

Векселі видані

1605

5852

5852

Поточна кредиторська заборгованість за:

1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

5574

5542

розрахунками з бюджетом

1620

53

9

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

2

5

розрахунками з оплати праці

1630

10

10

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

--

--

Усього за розділом IІІ

1695

11591

11418

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700

--

--

1900

13760

12358

Зареєстрований (пайовий) капітал

Відстрочені податкові зобов'язання

Короткострокові кредити банків

довгостроковими зобов'язаннями

утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

Директор

________

Печенов Анатолій Юрійович

Головний бухгалтер

________

Сабельнікова Валентина Федорівна

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Публічне акціонерне товариство "Точприлад"
Підприємство___________________________________________________________

за ЄДРПОУ

2015
01 01
05796222

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2014 р.
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

1

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2054

2352

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(1401)

(1401)

Валовий:

2090

653

951

2095

(--)

(--)

прибуток
збиток
Інші операційні доходи

2120

1149

2049

Адміністративні витрати

2130

(3100)

(2807)

Витрати на збут

2150

(8)

(8)

Інші операційні витрати

2180

(123)

(383)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

2190

--

--

2195

(1429)

(198)

Дохід від участі в капіталі

2200

--

--

Інші фінансові доходи

2220

--

--

Інші доходи

2240

--

--

Фінансові витрати

2250

(--)

(4)

Втрати від участі в капіталі

2255

(--)

(--)

Інші витрати

2270

(--)

(145)

Фінансовий результат до оподаткування:

2290

--

--

збиток

2295

(1429)

(347)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-6

-27

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:

2350

--

--

2355

(1435)

(374)

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

прибуток
збиток

прибуток

прибуток
збиток

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

1
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

-1435

--374

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті

1

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

3436

3480

Витрати на оплату праці

2505

141

183

Відрахування на соціальні заходи

2510

54

73

Амортизація

2515

371

183

Інші операційні витрати

2520

477

680

Разом

2550

4479

4599

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

1

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

480000

Скоригована середньорічна кількість простих

2605

480000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

( 2.65833000)

( 0.77916670)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

( 2.65833000)

Дивіденди на одну просту акцію

2650

( 0.77916670)
--

Директор

__________

Печенов Анатолій Юрійович

Головний бухгалтер

__________

Сабельнікова Валентина Федорівна

--

480000
480000

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Публічне акціонерне товариство "Точприлад"
Підприємство___________________________________________________________

за ЄДРПОУ

2015
01 01
05796222

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2014 р.
Форма № 3
Стаття
1

Код за ДКУД

Код рядка

За звітний період

1801004
За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

3000

3691

3972

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

488

282

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

--

30

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

11

1

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

--

83

Інші надходження

3095

--

22

Витрачання на оплату:

3100

(3114)

(3043)

Праці

3105

(120)

(153)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(58)

(56)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(503)

(616)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(133)

(191)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(370)

(425)

Інші витрачання

3190

(410)

(1075)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-15

-553

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

3200

--

--

необоротних активів

3205

30

641

Надходження від отриманих:

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(11)

(94)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

19

547

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

100

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

100

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-100

100

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-96

94

Залишок коштів на початок року

3405

108

14

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

12

108

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

Товарів (робіт, послуг)

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

відсотків

фінансових інвестицій

Надходження від:
Власного капіталу

Викуп власних акцій

Директор

________

Печенов Анатолiй Юрiйович

Головний бухгалтер

________

Сабельнiкова Валентина Федорiвна

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Публічне акціонерне товариство "Точприлад"
Підприємство___________________________________________________________

за ЄДРПОУ

2015
01 01
05796222

Звіт про власний капітал
за 2014 р.
Форма № 4

Код
зареєстрований
рядка
(пайовий)
капітал

Стаття

1

2

3

Код за ДКУД

1801005

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

120

--

--

Коригування:

4005

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

Інші зміни

4090

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

120

--

--

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

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

7

1182

--

--

1309

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1182

--

--

1309

--

--

-1282

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

-1282

--

--

Залишок на кінець року

4300

120

--

--

-100

--

--

Зміна облікової політики

7

-1282

Виплати власникам (дивіденди)

Директор

________

Печенов Анатолiй Юрiйович

Головний бухгалтер

________

Сабельнiкова Валентина Федорiвна

7

--1282
27

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Дата переходу Публiчного акцiонерного товариства "Точприлад" на МСФЗ - 01.01.2012 р.
Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСБО 38
"Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами признаються контрольованi товариством немонетарнi активи, якi
не мають матерiальнi форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства та використовуються
пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в
адмiнiстративних цiлях або передач в оренду iншим особам.
Згiдно з МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи" в статi "Нематерiальнi активи" наводиться собiвартiсть або переоцiнена
вартiсть нематерiальних активiв, за вирахування накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi.
Нематерiальнi активи облiковуються по iсторичнiй вартостi, з урахуванням необхiдних витрат по доведенню до
придатного до використання стану, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повертаються.
Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального складається з всiх витрат на створення, виробництво та
пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiдницькi роботи) признаються витратами
в перiод їх виникнення. Наступнi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального
активу, якщо: - iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активiв майбутнiх економiчних
переваг, якi перевищать його первiсно оцiнений рiвень ефективностi; - цi затрати можливо достовiрно оцiнити та
вiднести до вiдповiдного активу. Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки
попередньо оцiненої ефективностi активу, вони признаються витратами перiоду. Змiна первiсної вартостi та
параметрiв амортизацiї нематерiального активу допускається у випадку перегляду лiцензiйної угоди. Нарахування
амортизацiї нематерiальних активiв виконується щомiсячно прямолiнiйним методом виходячи з строку корисного
використання. Строк корисного використання визначається при вводi в експлуатацiю. Станом на 31.12.2014 року
нематерiальнi активи складають: Первiсна вартiсть 47 тис. грн., накопичена амортизацiя 47 тис. грн. Залишкова
вартiсть 0 тис. грн. Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються по окремим групам: права користування
природними ресурсами; права користування майном; права на комерцiйнi позначення; права на об'єкти промислової
власностi; авторське право та сумiжнi з ним права; iншi нематерiальнi активи. Протягом року надiйшло
нематерiальних активiв на суму 0 тис. грн., нараховано амортизацiї за рiк на суму 0 тис. грн. (по групi "Iншi
нематерiальнi активи").
Стаття звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупнi доходи), в яку включено амортизацiю
нематерiальних активiв: строка 2515 "Амортизацiя". (Iнформацiю наведено згiдно вимог МСБО 38).
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 в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає
функцiї нематерiальних активiв. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється на щомiсячнiй
основi. Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання не амортизуються, а тестуються на
знецiнення щорiчно на 31 грудня або окремо, або на рiвнi пiдроздiлiв, що генерують грошовi потоки. Строк
корисного використання нематерiального активу з невизначеним термiном використання переглядається щорiчно з
метою визначення того, наскiльки прийнято продовжувати вiдносити даний актив в категорiю активiв з
невизначеним строком корисного використання. Якщо це не прийнято, змiна оцiнки строку корисного використання з
невизначеного на обмежений термiн - здiйснюється на перспективнiй основi. Дохiд або витрата вiд припинення
визнання нематерiального активу вимiрюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою
вартiстю активу, та визнаються у звiтi про прибутки та збитки в момент припинення визнання даного активу.
Витрати на дослiдження вiдносяться на витрати в перiод їх виникнення. Нематерiальний актив, що є результатом
розробок (або здiйснення стадiї розробок внутрiшнього проекту), слiд визнавати тодi тiльки i тодi , коли
виконуються вимоги п. 57 МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи".
Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО
16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються пiдприємством для основної дiяльностi,
для здавання в оренду iншим компанiям, або для адмiнiстративних цiлей; якi передбачається використовувати
протягом бiльше одного року; не передбачаються до перепродажу; здатнi приносити економiчнi вигоди в
майбутньому; можуть бути надiйно оцiненi.
В статтi "Основнi засоби" згiдно с МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова вартiсть основних
засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок
звiтного перiоду складає 7130 тис. грн., на кiнець - 7139 тис. грн.. Накопичена амортизацiя на початок
звiтного перiоду дорiвнює 294 тис. грн., на кiнець - 665 тис. грн. Для цiлей облiку та амортизацiї основнi
засоби класифiкуються по групам основних засобiв:
-

Земельнi дiлянки;

-

Iнвестицiйна нерухомiсть;

-

Капiтальнi витрати на полiпшення земель;

-

Будинки, споруди та передавальнi пристрої;

-

Машини та обладнання;

-

Транспортнi засоби;

-

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);

-

Тварини;

-

Багаторiчнi насадження;

-

Iншi основнi засоби;

-

Бiблiотечнi фонди;

-

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи;

-

Тимчасовi (не титульнi) споруди;

-

Природнi ресурси;

-

Iнвентарна тара;

-

Предмети прокату;

-

Iншi необоротнi матерiальнi активи.

У звiтному 2014 роцi надiйшло основних засобiв на суму 9 тис. грн. (По групах; "Будинки, споруди та
передавальнi пристрої" - 0 тис. грн., "Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)" - 0 тис. грн., "Малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи" - 0 тис. грн.). "Машини та обладнання" - 9 тис. грн. Придбанi основнi засоби
зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Протягом звiтного року вибуло основних засобiв за первiсною
(переоцiненою) вартiстю на суму 0 тис. грн. (по групах: "Машини та обладнання" "Транспортнi засоби",
"Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)", "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи"). Нараховано амортизацiї
за рiк суму 371 тис. грн., а саме по групах: "Будинки, споруди та передавальнi пристрої" (329 тис. грн.),
"Машини та обладнання" (37 тис. грн.), "Транспортнi засоби" (5 тис. грн.), "Iнструменти, прилади, iнвентар
(меблi)" (0 тис. грн.), "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" (0 тис. грн.).
Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються на
рахунку "Основнi засоби до вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на
рахунок "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням
необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та
податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним
прямим витратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю
вiдшкодування у вiдповiдностi до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у
випадку, якщо витрати суттєвим образом полiпшують продуктивнiсть основного засобу i/або

збiльшують строк

корисного використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в тому
перiодi, в якому вони були понесенi.
Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв використовується прямолiнiйний метод, зменшення
залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у сумi 100 % їхньої вартостi у першому
мiсяцi використання таких об'єктiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв прямолiнiйний метод. Стаття "Iншi фiнансовi iнвестицiї" включає суму часток ПАТ "Точприлад" у статутному
капiталi ТОВ "Юкрейнiен кепiтел бiлдинг": 3861 тис. грн., що становить 23% статутного капiталу ТОВ "Юкрейнiен
кепiтел бiлдинг".
Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" та складає на початок звiтного перiоду
2684 тис. грн., на кiнець - 1683 тис. грн. У валюту балансу включенi вартiсть виробничих запасiв,
незавершеного виробництва, товарiв та готової продукцiї (лише на початок року). У первiсну вартiсть запасiв
включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику, згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на
транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що
безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв, облiковуються на
рахунку 91 i 92. Якщо запаси отриманi безкоштовно, то їхньою первiсною вартiстю є їх справедлива вартiсть.
Якщо запаси отриманi у статутний капiтал пiдприємства, то їхньою первiсною вартiстю є погоджена засновниками
пiдприємства справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi в обмiн на подiбнi запаси, то первiсною вартiстю
отриманих запасiв є балансова вартiсть переданих запасiв. У випадках, коли балансова вартiсть переданих
запасiв перевищує їх справедливу вартiсть

придбаних запасiв буде справедлива вартiсть переданих запасiв.

Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiоду. Якщо запаси придбанi в обмiн на неподiбнi активи, то
первiсною вартiстю придбаних запасiв є їхня справедлива вартiсть. Оцiнка вибуття запасiв (вiдпуск у
виробництво, продаж, безоплатна передача и т.д.) в бухгалтерському облiку здiйснюється: для запасiв, що не є
взаємозамiнними, а також для товарiв чи послуг, виконаних та призначених для спецiальних проектiв,
собiвартiсть повинна визначатися шляхом специфiчної iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат, для iнших категорiй
запасiв собiвартiсть повинна визначатися шляхом специфiчної iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат; для iнших
категорiй запасiв собiвартiсть запасiв визначається методом "перше надiйшов - перший вибув" (ФIФО). На
пiдприємствi оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по методу ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження
запасiв). За вимогами МСБО 2 "Запаси" наводимо наступнi данi:
-

використана формула собiвартостi: Собiвартiсть виробленої продукцiї = Витрати на виробництво / Обсяг

виробленої продукцiї.
- Загальна балансова вартiсть запасiв становить на початок звiтного перiоду

2684 тис. грн., на кiнець - 1683

тис. грн.
-

Балансова вартiсть запасiв згiдно з класифiкацiями, прийнятими для суб'єкта господарювання на початок

звiтного перiоду: сировина i матерiали - 3 тис. грн.; купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - 0
тис. грн., паливо - 0 тис. грн., тара i тарнi матерiали - 0 тис. грн., будiвельнi матерiали - 0 тис. грн.,
запаснi частини - 0 тис. грн., матерiали сiльськогосподарського призначення - 0 тис. грн., поточнi бiологiчнi
матерiали - 0 тис. грн., малоцiннi та швидкозношуванi предмети -0 тис. грн., незавершене виробництво - 20 тис.
грн., готова продукцiя - 0 тис. грн., товари - 2661 тис. грн.
Балансова вартiсть запасiв згiдно з класифiкацiями, прийнятими для суб'єкта господарювання на кiнець
звiтного перiоду: сировина i матерiали - 2 тис. грн.; купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - 0
тис. грн., паливо - 0 тис. грн., тара i тарнi матерiали - 0 тис. грн., будiвельнi матерiали - 0 тис. грн.,
запаснi частини - 0 тис. грн., матерiали сiльськогосподарського призначення - 0 тис. грн., поточнi бiологiчнi
матерiали - 0 тис. грн., малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 0 тис. грн., незавершене виробництво - 20
тис. грн., готова продукцiя - 0 тис. грн., товари - 1661 тис. грн. ПДВ є непрямим податком. Це означає, що
платники податкiв виступають лише як податковi агенти, стягуючи зi своїх покупцiв податок на додану вартiсть,
що спершу належали держбюджету. Таким чином, згiдно МСФЗ, у валюту балансу не включаються суми розрахункiв по
ПДВ (контрагентом по яких, по сутi, є держава). Проведенi корегування наступних статей:
На 31.12.2014:
- Стаття активу балансу 11550 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" включає суму податкового зобов'язання,
зменшену на суму податкового кредиту (сума кредиту рахунку 644 (розрахунки за податковим кредитом) за
вирахуванням суми дебету рахунку 643 розрахунки за податковими зобов'язаннями): 255 - 242 = 13 (тис. грн.)).
Проводимо корегування згiдно МСФЗ: у валютi балансу по статтi 1155 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть"
наводимо суму: 276-13 = 263 (тис. грн.).
- Стаття активу балансу 11900 "Iншi оборотнi активи", складеного за П(с)БО, включає Дебет рахунку 644
(розрахунки за податковим кредитом) 242 тис. грн. Проводимо корегування згiдно МСФЗ: у валютi балансу по
статтi "Iншi оборотнi активи" наводимо суму 0 грн. (з валюти балансу вирахувано суму по субрахунку 644
(розрахунки за податковими зобов'язаннями).
- Стаття пасиву балансу 1690 "Iншi поточнi зобов'язання" наводиться iз включенням суми податкового
зобов'язання (Кредит субрахунку 643) - 255 тис. Проводимо корегування згiдно МСФЗ: у валютi балансу по статтi
"Iншi оборотнi зобов'язання" наводимо суму 0 грн. (з валюти балансу вирахувано суму по субрахунку 643
(розрахунки за податковим кредитом).
Сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi
облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) та включає наступнi статтi:
- Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що включається у суму валюти балансу за чистою
реалiзацiйною вартiстю становить на початок звiтного перiоду 42 тис. грн., на кiнець - 42 тис. грн.
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (на початок звiтного року - 27 тис.грн., на кiнець 23 тис. грн.).
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть на початок 2014 року становить 202 тис. грн.. на кiнець 2014 р.
- 263 тис. грн..
Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться коштi у будь якiй формi: грошова готiвка,
поточнi рахунки у банках, переклади в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi (зi
строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому
суму грошових коштiв, що пiддаються незначному ризику змiни їх вартостi, як, на приклад, чекова книжка i
вклади по депозитах. Векселi, навiть короткостроковi, не є еквiвалентами грошових коштiв. Банкiвськi
овердрафти включаються у позиковi кошти у складi поточних зобов'язань. Фiнансова звiтнiсть товариства
складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою.
Стаття "Грошовi кошти та їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових
високолiквiдних iнвестицiй, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний
незначний ризи змiн вартостi, та наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi 108 тис. грн. на початок
звiтного перiоду та 12 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду, що включають у тому числi грошовi кошти в касi: 0
тис. грн. на початок перiоду, та грошовi кошти в iноземнiй валютi: 3 тис. грн. на початок року та 3 тис. грн.
на кiнець звiтного 2014 року. Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не
змiнювався та становить 120 тис. грн. Згiдно МСФЗ, у даному звiтi не передбачено вiдображення такої статтi, як
"Iнший додатковий капiтал". Таким чином, на кiнець звiтного року вiдносимо суму iншого додаткового капiталу
(4034 тис. грн.) на зменшення нерозподiленого збитку (4134 тис. грн.), таким чином, на 31.12.2014р.
Нерозподiлений прибуток дорiвнює 100 тис. грн. Власний капiтал Товариства також включає резервний капiтал, що
становить на початок i на кiнець звiтного року 7 тис. грн.
Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в
майбутньому, яка очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди.
Зобов'язання вiдбиваються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: - його оцiнка
може бути достовiрно визначена; - iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi
його погашення. Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює
справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання
пiдприємства, до яких входять довгостроковi та поточнi зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi
зобов'язання, що не враховуються.
Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi
операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд
реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних
ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i доход вiдповiдає

усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18.
Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостi за придбанi
товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi нормального
операцiйного циклу суб'єкта господарювання та включає наступнi статтi:
- Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить на початок звiтного перiоду 5574 тис. грн.,
на кiнець - 5542 тис. грн.
- Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом (на початок - 53 тис. грн., на кiнець - 9 тис. грн.)
- Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування (на початок - 2 тис. грн., на кiнець - 5 тис. грн.)
- Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (на початок - 10 тис. грн., на кiнець - 10 тис. грн.).
Фiнансова звiтнiсть складається у вiдповiдностi до концептуальної основи МСФЗ, яка є концепцiєю суб'єкта
господарювання, що звiтує, якiснi характеристики корисної фiнансової iнформацiї та її обмеження, елементи
фiнансових звiтiв, визнання, оцiнка, подання та розкриття iнформацiї - логiчно випливають з мети.
Концептуальна основа охоплює: а) мету фiнансових звiтiв; б) якiснi характеристики, якi визначають кориснiсть
iнформацiї, наведеної у фiнансових звiтах; в) визначення, визнання та оцiнку елементiв, з яких складаються
фiнансовi звiти; г) концепцiї капiталу та збереження капiталу. Для того, щоб фiнансова iнформацiя була
корисною, вона повинна бути доречною та правдиво подавати те, що вона призначена подавати. Кориснiсть
фiнансової iнформацiї посилюється, якщо вона є зiставною, її можна перевiрити, вчасною та зрозумiлою.
Основоположними якiсними характеристиками є доречнiсть та правдиве подання. Зiставнiсть, можливiсть перевiрки,
вчаснiсть та зрозумiлiсть - це якiснi характеристики, якi збiльшують кориснiсть iнформацiї, яка є доречною та
правдиво поданою.
Згiдно МСФЗ у звiтi не повиннi наводитися данi про первiсну вартiсть та знос основних засобiв, про
первiсну вартiсть та накопичену амортизацiю нематерiальних активiв та довгострокових бiологiчних активiв, про
первiсну вартiсть та знос iнвестицiйної нерухомостi, про первiсну вартiсть дебiторської заборгованостi за
товари, роботи, послуги. Але, згiдно Листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 04.01.2013р. №31-08410-06-5/188,
фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк складається за формами, встановленими П(с)БО. Форма звiту №1 "Баланс"
передбачає наведення вище зазначених даних, тому така iнформацiя розкрита емiтентом.
Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства
немає.
Згiдно з МСБО у звiтi не наводяться данi про ПДВ та ПДВ-подiбнi податки, що включенi у склад доходу (виручки)
вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Але, згiдно Листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд
04.01.2013р. №31-08410-06-5/188, фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк складається за формами, встановленими П(с)БО.
Форма звiту №2 "Звiт про фiнансовi результати" передбачає наведення даних про суму ПДВ, тому така iнформацiя
розкрита емiтентом. Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер адмiнiстративних витрат.
Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод становлять 3100 тис. грн., в тому числi (тис. грн.):
-

Заробiтна плата адмiнiстративно-управлiнського персоналу - 133;

-

Нарахування на заробiтну плату - 50;

-

Послуги банку - 7;

-

Податки, збори - 301;

-

Амортизацiя - 333;

-

Послуги зв'язку - 90;

-

Послуги охорони - 0;

-

Послуги стороннiх органiзацiй - 2186

Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер витрат на збут. Витрати на збут за звiтний
перiод становлять 8 тис. грн., в тому числi (тис. грн.):
-

Витрати на оплату працi працiвникiв збуту - 6;

-

Нарахування на заробiтну плату - 2.

Товариство вважає суттєвими та такими, по яких необхiдно розкрити змiст, наступнi статтi.
- Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї" (строка 2000) на кiнець звiтною перiоду становить 2054 тис. грн., а саме
(тис. грн.)
-

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї - 39;

-

Доход вiд здавання в оренду майна - 2015;

-

Iншi операцiйнi доходи" (строка 2120) на кiнець звiтного перiоду становлять 1149 тис. грн., а саме (тис.

грн.):
-

Дохiд вiд продажу перепусток -21;

-

Вiдсотки на розрахунковому рахунку - 11;

-

Дохiд вiд продажу оборотних активiв - 1005;

-

Дохiд вiд продажу необоротних активiв - 30;

-

Iншi доходи - 82.

- Iншi операцiйнi витрати (строка 2180) на кiнець звiтного перiоду становлять 123 тис. грн., а саме (тис.
грн.):
- Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi - 7;
-

Витрати на утримання об'єктiв житлово-комунального та соцiально-культурного призначення - 102;

- Iншi витрати - 14.

Згiдно з МСБО 33 "Прибуток на акцiю", iнформацiя подається, якщо суб'єкт господарювання подає (або знаходиться
у процесi подання своїх фiнансових звiтiв) Комiсiї з цiнних паперiв або iншiй регулювальнiй органiзацiї з
метою випуску звичайних акцiй на вiдкритому ринку. Згiдно з МСБО 33 "Прибуток на акцiю" наводимо базисний
прибуток на акцiю, який обчислюється шляхом дiлення прибутку за рiк на середньозважену кiлькiсть звичайних
акцiй, якi перебували в обiгу протягом року. Вказуємо суми по таким статтям:
- Базисний збиток на акцiю становить за звiтний перiод: 2,65833 тис. грн. (Середньозважена кiлькiсть звичайних
акцiй, якi перебували в обiгу протягом року, за звiтний перiод становить 480000 шт. (змiн величини
середньорiчної кiлькостi простих акцiй у звiтному перiодi не вiдбулося). Базисний збиток на акцiю у звiтному
роцi збiльшився порiвняно з попереднiм перiодом на 1,87916 тис. грн.).
Згiдно з МСБО 33 "Прибуток на акцiю" розбавлений прибуток на акцiю обчислюється шляхом дiлення скоригованого
прибутку за рiк (що вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй материнської компанiї) на середньозважену
кiлькiсть звичайних акцiй в обiгу з урахуванням впливу всiх розбавляючих потенцiйних акцiй.
- Розбавлений збиток на акцiю становить за звiтний перiод 2,65833 тис. грн., за попереднiй перiод
розбавлений прибуток на акцiю становить 0,77917 тис. грн. (Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, якi
перебували в обiгу протягом року, з звiтний перiод становить 480000 шт., змiн у звiтному роцi не вiдбулося).
Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", що визначає термiни "iнший сукупний прибуток" та "загальний
сукупний прибуток" наводимо такi данi на 31.12.2014:
- Iнший сукупний прибуток (збиток) становить 0 тис. грн.
- Загальний сукупний збиток становить 1282 тис. грн.
- Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 0,25 грн.
Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства
немає.
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). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для
оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосування непрямого методу. Згiдно з прямим
методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв и валових витрат грошових коштiв
можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання або шляхом коригування продажу, собiвартостi
проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний дохiд, витрати на виплату вiдсоткiв та подiбнi
витрати для фiнансової установи), а також iнших статей у звiтi про сукупнi доходи що до змiн протягом перiоду
в запасах и дебiторськi та кредиторськi заборгованостi вiд операцiйної дiяльностi, iнших не грошових статей та
iнших статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками вiд iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi.
Непрямий метод, згiдно з яким прибуток чи збиток коригується вiдповiдно до впливу операцiй не грошового
характеру, не може бути у зв'язку з тим, що не грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi
протягом звiтного року не було.
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. Iнформацiя про грошовi потоки є корисною для оцiнки здатностi суб'єкта

господарювання генерувати

грошовi кошти та їх еквiваленти; вона також дає користувачам змогу розробляти моделi для оцiнки та порiвняння
теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв рiзних суб'єктiв господарювання. Вона також пiдвищує ступiнь
зiставностi звiтностi про результати дiяльностi рiзних суб'єктiв господарювання, оскiльки запобiгає впливу
рiзних пiдходiв до облiку однакових операцiй та подiй. Згiдно МСБО 7, кожен з грошових потокiв вiд вiдсоткiв
та дивiдендiв, отриманих i сплачених, розкривається окремо. Кожен з них класифiкується на послiдовнiй основi в
будь-якi перiоди як операцiйна, iнвестицiйна або фiнансова дiяльнiсть Загальна сума вiдсоткiв, сплачених
протягом звiтного перiоду, розкривається у звiтi про рух грошових коштiв незалежно вiд того, чи вона
визнається як витрати у прибутку або збитку, чи капiталiзується вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати на позики".
Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди, як правило, класифiкують для фiнансової установи як
грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Проте немає одностайної думки щодо класифiкацiї таких грошових
потокiв для iнших суб'єктiв господарювання. Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди можна
класифiкувати як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, оскiльки вони входять до визначення прибутку або
збитку. Допустимою також є класифiкацiя сплачених вiдсоткiв та отриманих вiдсоткiв i дивiдендiв, вiдповiдно,
як грошових потокiв вiд фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi, тому що вони є витратами на одержання
фiнансових ресурсiв або доходами вiд iнвестицiї. Сплаченi дивiденди можна класифiкувати як рух грошових коштiв
вiд фiнансової дiяльностi, оскiльки вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв. Допустимою також є
класифiкацiя сплачених дивiдендiв як компонента грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi для полегшення
оцiнки користувачами фiнансової звiтностi здатностi суб'єкта господарювання сплачувати дивiденди з грошових
потокiв вiд операцiйної дiяльностi. Таким чином, така класифiкацiя не суперечить П(с)БО та не пiдлягає
корегуванню у даному звiтi.
Грошовi кошти Товариства на 31.12.2014 р. складаються з коштiв в нацiональнiй валютi, що знаходяться в банку
на поточних рахунках в сумi 12 тис. грн., у т.ч. коштiв у iноземнiй валютi у сумi 3 тис. грн... Разом грошових
коштiв - 12 тис. грн.
Згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" розкриваємо iнформацiю про полiтику, яку приймає суб'єкт
господарювання для визначення складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. У звiтi вiдображено рух грошових
коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi
прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi Товариства з тримання

доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної
дiяльностi Товариства, що приносить доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання
послуг, виплати грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг, грошовi надходження вiд нагород рiзного
характеру, комiсiйних зборiв, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням. Чистий рух
грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить - 15 тис. грн. За звiтний перiод
вiдбулося збiльшення чистого руху грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi на 538 тис. грн.
Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, можуть бути
класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних
активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не
розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдне МСБО 7, грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає
виплати грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових
активiв. Цi виплати охоплюють також тi, що пов'язанi з капiталiзованим! витратами на розробки та будiвництво
власними силами; надходження грошових коштiв вiд продажу основних засобiв, нематерiальних активiв, а також
iнших довгострокових активiв; виплати грошових коштiв для придбання власного капiтал або боргових iнструментiв
iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж виплати за iнструменти, що
визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); надходження
грошових коштiв вiд продажу власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, також
часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж надходження за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових
коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); аванси грошовими коштами та позики, наданi iншим
сторонам (iншi, нiж аванси i позики, здiйсненi фiнансовою установою); надходження грошових коштiв вiд
повернення авансiв та позик (iнших, нiж аванси та позики фiнансової установи), наданих iншим сторонам; виплати
грошових коштiв з; ф'ючерсними i форвардними контрактами, опцiонами та контрактами "своп", окрiм випадкiв,
коли такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або виплати класифiкуються як фiнансова
дiяльнiсть; та надходження грошових коштiв вiд ф'ючерсних i форвардних контрактiв, опцiонiв та контрактiв
"своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або надходження
класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний
перiод становить 19 тис. грн. (прибуток). За звiтний рiк чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної
дiяльностi (прибуток) зменшився на 528 тис. грн.
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних
паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами. Згiдно
МСБО7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi включають надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй або
iнших iнструментiв власного капiталу; виплати грошових коштiв власникам для придбання викупу ранiше випущених
акцiй суб'єкта господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску незабезпечених боргових зобов'язань,
позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або довгострокових позик виплати грошових
коштiв для погашення позик; виплати грошових коштiв орендарем для зменшення iснуючої заборгованостi,
пов'язаної с фiнансовою орендою. Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод
становить 100 тис. грн.. За звiтний рiк чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi залишився без
змiн.
Залишок коштiв на кiнець року становить 12 тис. грн. У звiтному роцi залишок коштiв зменшився на 96 тис.
грн.
Згiдно Концептуальнiй основi МСФЗ, iнформацiя про грошовi потоки суб'єкта господарювання, що звiтує, протягом
певного перiоду допомагає користувачам оцiнити здатнiсть суб'єкта господарювання генерувати майбутнi чистi
надходження грошових коштiв. Вона вказує на те, як суб'єкт господарювання, що звiтує, отримує та витрачає
грошовi кошти, в тому числi iнформацiя про його позики та погашення боргу, дивiденди у грошовiй формi або
iнший розподiл грошових коштiв iнвесторам, та iншi чинники, що можуть впливати на лiквiднiсть або
платоспроможнiсть суб'єкта господарювання. Iнформацiя про грошовi потоки допомагає користувачам зрозумiти
дiяльнiсть суб'єкта господарювання, що звiтує, оцiнити його фiнансову та iнвестицiйну дiяльнiсть, оцiнити його
лiквiднiсть або платоспроможнiсть та пояснити iншу iнформацiю про фiнансовi результати.
Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. Дата переходу
Публiчного акцiонерного товариства "Точприлад" на МСФЗ - 01.01.2012р.
Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi включає таку iнформацiю: на
31.12.2014 iнший сукупний прибуток становить 0 тис. грн., загальний сукупний збиток становить 1282 тис. грн.
Збиток Товариства збiльшився за звiтний рiк на 908 тис. грн.
Власний капiтал Товариства складається зi Статутного капiталу - 120 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не
вiдбулося). Резервного капiталу: 7 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не було); Нерозподiленого прибутку: 1182
тис. грн. - на початок звiтного року, 100 тис. грн. - на кiнець звiтного року.
Статутний капiтал Товариства ПАТ "Точприлад" не змiнювався у 2014 роцi.
Зареєстрований статутний капiтал становить 120 грн., який станом на 31.12.2014р. внесено в повному обсязi.
Статутний капiтал Товариства подiлений на 480000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.
Акцiонери товариства надiленi всiма правами, пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України.
Привiлеї чи обмежень, пов'язаних з акцiями, в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу,
немає.
Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.
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
зменшення нерозподiленого збитку); у примiтках розкрито суму по статтях: "Iнший сукупний прибуток (збиток)",

"Загальний сукупний прибуток (збиток)", "Базисний прибуток (збиток) на акцiю", "Розбавлений прибуток (збиток)
на акцiю". У примiтках, згiднi 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.

