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

      
     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.  

Генеральний 
директор 

      
Митрохiн Геннадiй Олексiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

28.04.2015                         М.П. 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ХАРКIВСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

00213799 

4. Місцезнаходження 
емітента 

61050 Харкiвська область - м. Харкiв вул. Iскринська, 37 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

057-732-45-50 732-84-92 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

office@helz.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 

24.04.2015 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 77(4121) Бюлетень цiннi папери України 

  
29.04.2015 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці www.helz.ua 

в мережі 
Інтернет 

30.04.2015 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

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

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

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 періоду 

  

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

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

  

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

  

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

  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

  



включено до складу іпотечного покриття 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

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

X 

32. 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 До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:  
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав 
лiцензiй (дозволiв). 
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових 
агенцiй. 
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися. 
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових 
цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося. 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  
емiтента не реєструвалося. 
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не 
вiдбувалося. 
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не обов'язкова для заповнення 
емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо. 
"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного 
перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї. 
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний 
перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО. 
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим  розмiщенням цiнних паперiв цю форму не 
заповнюють. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 
облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, 
якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до 
складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв 
на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають 
iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних 
паперiв. 
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" 
- за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних 
паперiв. 
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв 
ФОН. 
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 



"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
" ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 
" УКРЕЛЕКТРОМАШ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  ААБ №361843 

3. Дата проведення державної реєстрації  11.09.1992 

4. Територія (область)  Харкiвська область 

5. Статутний капітал (грн.)  8000000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 139 

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

27.11  ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ГЕНЕРАТОРІВ І ТРАНСФОРМАТОРІВ 

 28.13  ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ПОМП І КОМПРЕСОРІВ 

 46.69  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ 

10. Органи управління 
підприємства 

Не заповнюють емітенти- акціонерні товариства 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

 ХОФ ВКБ " Укрсоцбанк" 

2) МФО банку  351016 

3) Поточний рахунок  26004805820931 

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

 ХОФ ВКБ " Укрсоцбанк" 

5) МФО банку  351016 

6) Поточний рахунок  26004805820931 

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Фонд держмайна України 23148337 
Україна 61133 Харкiвська область - м. Харкiв вул. Кутузова, 

18/9 
  0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Учасниками товариства на кiнець звiтного перiоду є  
14196 

- -  - 100.000000000000 

Усього 100.000000000000 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
 
1) посада Голова Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

АТ "У.П.Е.К." 

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

23001858 

4) рік народження**  
5) освіта**  
6) стаж роботи (років)**  
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

28.04.2011 на три роки 

9) опис    Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства.Виплачених винагород в тому 
числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо наявнiсті iнших посад на будь яких 
iнших пiдприємствах.  Особу призначено рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011 р.  
Змін на посаді за звітний період не було. 
  
 
 
1) посада Член Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Дзенiс Сергiй Євгенович 

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

д/н 

4) рік народження** 1979 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 12 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

заступник головного конструктора ТОВ 
"СКБУКРЕЛЕКТРОМАШ" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

25.04.2012 на три роки 

9) опис    Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та про наявнiсть iнших посад на будь яких 
iнших пiдприємствах.Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Немає 
непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Проотягом останніх п'яти років перебував на  
посадi заступника головного конструктора на ТОВ "СКБ УКРЕЛЕКТРОМАШ" . Особу призначено 
термiном на 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2012 року (протокол б\н вiд 
25.04.2012 року). Загальний трудовий стаж 12 років. Змін на посаді за звітний період не було. 
 
 
 
1) посада Член Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Малихiн Олександр Сергiйович 

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

МК 243618 18.07.1996 Московським РВХМУУМВСУ в Харкiв. 
обл. 

4) рік народження** 1970 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 29 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Директор по постачанню i збуту ВАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

28.04.2011 на три роки 

9) опис    Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства.Виплачених винагород в тому 
числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо наявнiсті iнших посад на будь яких 
iнших пiдприємствах.  Особу призначено рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 



28.04.2011 р.(протокол б\н від 28.04.2011 року). Загальний трудовий стаж 29 років.Змін на посаді за звітний 
період не було. 
  
 
 
1) посада Голова Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Сімсон Едуард Альфредович 

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

МК 647842 29.11.1997 Київським РВХМУУМВСУ в 
Харківській обл. 

4) рік народження** 1955 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 37 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Директор по науці та інноваціям в АТ "У.П.Е.К." 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

28.04.2011 на три роки 

9) опис    Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства.Посадова особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди, та про наявнiсть iнших посад на будь яких iнших 
пiдприємствах. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Загальний стаж роботи 37 
років .Особу призначено рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011 р. Протягом  
останніх п'яти років перебував на посадах: Директор по науцi та iнновацiям в АТ " У.П.Е.К.". Змiн  на 
посаді за звiтний перiод не було. 
 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

- 

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

д/н 

4) рік народження**  
5) освіта**  
6) стаж роботи (років)**  
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

д/н  

9) опис    Пiсля припинення  у 2013 році своїх повноважень  одного члена Наглядової ради кiлькисний склад 
Наглядової ради становить бiльше половини 2 (двi) особи з 3-х , який є лигетимним та зберiгає свої 
повноваження до проведення наступних чергових загальних зборiв Товариства. 
 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Петрик Юлія Костянтинівна 

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

МК 956853 26.10.1998 Московським РВХМУУМВСУ в 
Харківській обл. 

4) рік народження** 1979 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 11 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Юрисконсульт АТ "У.П.Е.К." 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

28.04.2011 на три роки 

9) опис    Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства.Виплачених винагород в тому 
числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини. Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді юрисконсульта АТ " У.П.Е.К." Особу 
призначено рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011 р. Загальний трудовий стаж 
роботи 11 років.Змін на посаді за звітний період не було. 
 
 
1) посада Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

Бикова Олена Юріївна 



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

МН 534838 12.11.2002 Московським МВХМУУМВСУ в 
Харківській обл. 

4) рік народження** 1972 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 20 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

головний бухгалтер ВАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

28.04.2011 безстороково 

9) опис    Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Немає непогашеної судимості за 
посадові та корисливі злочини.Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими внутрiшнiми 
документами, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Загальний трудовий 
стаж роботи 20 років. Протягом останніх п'яти років перебувала на посадах: головний бухгалтер ВАТ 
" ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ", головний бузгалтер ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ". Змін за звітний 
період не було. 
 
 
1) посада Генеральний директор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Митрохін Геннадій Олексійович 

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

МК 496205 12.05.1997 ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВСУ в 
Харківській обл. 

4) рік народження** 1975 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 11 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

:директор по виробництву i технiчному забезпеченю ПуАТ 
"ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

23.07.2013 на один рік ( з правом подовження згідно 
контракту) 

9) опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.Немає непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини.  Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими 
внутрiшнiми документами, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй особі  не надавалось. Загальний 
стаж роботи 11 років. Протягом останніх п'яти років перебував на посадах: директор по виробництву i 
технiчному забезпеченю ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ".  Особу призначено згідно рiшення 
наглядової ради товариства (Протокол № 26 засiдання Наглядової ради ПуАТ 
" ХЕЛЗ" УКРЕЛЕКТРОМАШ" вiд 23.07.2013р.)Змін на посаді за звітний період не було. 
 
 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Ревізійної 
комісії 

АТ "У.П.Е.К." 23001858 6369122 19.90350625 6369122 0 0 0 

Член Ревізійної 
комісії 

Дзенiс Сергiй Євгенович д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Ревізійної 
комісії 

Малихiн Олександр 
Сергiйович 

МК 243618 18.07.1996 
Московським РВХМУУМВСУ в 

Харкiв. обл. 
1089 0.003403125 1089 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Сімсон Едуард 
Альфредович 

МК 647842 29.11.1997 Київським 
РВХМУУМВСУ в Харківській 

обл. 
1 0.000003125 1 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

- д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Петрик Юлія 
Костянтинівна 

МК 956853 26.10.1998 
Московським РВХМУУМВСУ в 

Харківській обл. 
1 0.000003125 1 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Бикова Олена Юріївна 
МН 534838 12.11.2002 

Московським МВХМУУМВСУ в 
Харківській обл. 

0 0 0 0 0 0 

Генеральний 
директор 

Митрохін Геннадій 
Олексійович 

МК 496205 12.05.1997 ЦВМ 
Дзержинського РВХМУУМВСУ 

в Харківській обл. 
1 0.000003125 1 0 0 0 

Усього 6370214 19.90691875 6370214 0 0 0 

 



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

Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

АТ "У.П.Е.К." 23001858 
Україна 61038 Харкiвська область - м. 
Харкiв вул. Маршала  Батицького, 4 

6369122 19.90350625 6369122 0 0 0 

ТОВ "КУА "IНДАСТРI 
КАПIТАЛ 

МЕНЕДЖМЕНТ"(ПВIФ"УПЕ
К -Iнвест") 

35246063 
Україна 61038 Харкiвська область - м. 
Харкiв вул. Маршала Батицького, 4 

15980000 49.9375 15980000 0 0 0 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ТРАНССЄРВIС" 

30428944 
Україна 61038 Харкiвська область - м. 
Харкiв вул. Маршала   Батицького, 4 

4375000 13.671875 4375000 0 0 0 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"УПЕК 
ТРЕЙДИНГ" 

31150404 
61038 Харкiвська область - м.Харкiв 

вул.Маршала Батицького, б.4 
4375200 13.6725 4375200 0 0 0 

Кількість за видами акцій 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

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

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Усього 31099322 97.18538125 31099322 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Чергові Позачергові 
Вид загальних зборів 

    
Дата проведення  
Кворум зборів 0 

Опис Загальнi збори акцiонерiв за звiтний перiод не проводилися у зв'язку з тим, що внаслiдок полiтико-
економiчної кризи в країнi, що розпочалася наприкiнцi 2013 року, в сiчнi-лютому 2014 року в Товариствi 
рiзко погiршився економiчний стан. Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги те, що для 
органiзацiї проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства,  була необхiдна значна сума 
коштiв, Наглядовою радою 03 березня 2014 р. (Протокол засiдання наглядової ради товариства б\н вiд 
03.03.2014 р.) було прийнято рiшення щодо перенесення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
на бiльш пiзнiй строк. 

 
 
 



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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРЕЄСТР-
ХАРКІВ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35701718 
Місцезнаходження 61072 Харкiвська область - м. Харків вул. Тобольська, 42 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ№286602 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

10.10.2013 

Міжміський код та телефон 057-728-03-05 
Факс 057-728-03-04 
Вид діяльності депозитарна  діяльність депозитарної установи 
Опис Виконання функцiй депозитарної установи, згідно положення про 

депозитарну діяльність депозитарної установи. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 04071 м. Київ - м.Київ вул. Нижний Вал, буд. 17/ 8 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.01.2013 

Міжміський код та телефон (044)591-04-04 
Факс (044) 482-52-07 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 
Опис Протягом звiтного перiоду змiни особи, що веде облiк права власностi на 

цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України  не було.  
Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України" - 
депозитарiй, який обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства. 
Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему 
України", акцiонерне товариство набув статусу Центрального депозитарiю 
з дня реєстрацiї Комiсiєю в установленому порядку Правил Центрального 
депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв 
та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним 
товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального 
депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). В 
зв"язку з цим замiсть Номеру лiцензiї або iншого документу вказано № 
рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю та 
замiсть дати видачi лiцензiї або iншого документа вказана дата прийняття 
рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю. 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА "СПІКА-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23464570 
Місцезнаходження 61125 Харкiвська область - м.Харків Червоношкільна набережна, 16. 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

0861 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська Палата України 



Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон (057) 764-81-54 
Факс (057) 764-81-54 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис Аудиторськa фiрмa, якa надає аудиторськi послуги емiтенту. 
 
 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.07.2011 85/20/1/11 ХТУ ДКЦПФР UA4000127021 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

0.25 32000000 8000000.00 
100.000000000

000 

Опис 

простi акцiї  надають їх власникам наступнi права: 
- на отримання частини прибутку товариства у виглядi дивiдендiв, 
- на участь в управлiннi товариством, 
- на отримання частини майна товариства у разi його лiквiдацiї, 
- iншi права, передбаченi законодавством, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств. 
Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались; викуп власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювався. Гарантiї третьої особи за 
випусками боргових цiнних паперiв не надавались. Акцiї товариства не приймали участi у лiстингу/делiстингу на фондових бiржах. Додаткової емiсiї не було. 
 

 



XI. Опис бізнесу 
 

 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
 
Харкi вський електротехнi чний заводстворено в 1932 роцi на базi збройних 
майстерень. В 1994 роцi в ходi приватизацi ї перетворено у Вi дкрите акцi онерне 
товариство. ВI ДКРИТЕ АКЦI ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ХАРКI ВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНI ЧНИЙ ЗАВОД 
" УКРЕЛЕКТРОМАШ" засноване згi дно з рi шенням Мi нi стерства машинобудування, 
вi йськово- промислового комплексу i конверсi ї України №400 вi д 18 березня 1994 р. 
шляхом перетворення державного пi дприємства " Харкi вський електротехнi чний завод 
" НВО " Укрелектромаш" у вi дкрите акцi онерне товариство Харкi вський електротехнi чний 
завод " Укрелектромаш". У 2011 роцi товариство у звязку з дематерi алi зацi єю акцi й 
перейменовано у ПУБЛI ЧНЕ АКЦI ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. 
 

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 
 
Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. Генеральний 
директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює 
безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені 
до компетенції Загальних зборів. 
Наглядова рада, орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і 
в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України 
контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. 
Ревізійна комісія, контролюючий орган Товариства, який перевіряє фінансово-
господарську діяльність Товариства та його виконавчого органу. 
Товариство є самостi йним. Дочi рнi х пi дприємств та представництв немає. 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу  значно 
зменшилась у зв' язку зі скороченням обсягів  виробництва. Середньооблікова 
чисельність у 2014 р. склала  139 осіб, а на 31 грудня 2014 кількість штатних 
працівників склала -  125. 
Фонд оплати праці усіх працівників за 2014 р. склав 4924,1 т. грн.  В порівнянні з 
2013р. фонд оплати праці зменьшився на 2969,3 т. грн.  
          Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації 
її працівників операційним потребам емітента: рівень кваліфікації працівників 
відповідає операційним потребам емітента.          
 
 

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

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



Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Будь якi пропозицi ї щодо реорганi зацi ї з боку третi х осi б протягом року не 
надходили. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності ( далі - МСФЗ), що є чинними та офіційно опубліковані на сайті 
Міністерства фінансів України станом на 31.12.2014 р. Підприємство не застосовує 
жодних МСФЗ достроково. 
Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів 
України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Рядки не містять 
посилань на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки 
структуровані для полегшення користування.  
Підприємство веде свої бухгалтерські записи в українській гривні, як того 
вимагають національні стандарти бухгалтерського обліку. Виходячи з економічної 
сутності операцій та обставин діяльності, підприємство визначило українську гривню 
в якості функціональної валюти. Виходячи з цього, операції в інших валютах, ніж 
гривня, повинні розглядатися як операції в іноземних валютах. Валютою подання 
фінансової звітності також визначена українська гривня. Ця фінансова звітність 
складена в тисячах гривень, всі суми округлені до тис. грн., крім випадків, де 
вказано інше. 
Ця фінансова звітність підготовлена з використанням припущення про продовження 
діяльності підприємства  в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів 
та погашення зобов' язань в ході нормальної операційної діяльності. Відповідно, 
коригування балансової вартості та  класифікації рядків активу з метою їх 
відображення по реально відшкодовуваній  величині, яка була б необхідна у випадку 
неможливості продовження нормальної діяльності підприємства  або реалізації 
підприємством своїх активів у порядку, який не відповідає умовам ведення 
нормальної господарської діяльності, в дану фінансову звітність не вносилося. 
Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом оцінки за 
історичною собівартістю за виключенням довгострокової дебіторської заборгованості, 
яка оцінювалась за амортизованою вартістю. 
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які 
впливають на відображення у звітності сум активів і зобов' язань та розкриття 
інформації про потенційні активи та зобов' язання на дату складання балансу ( звіту 
про фінансовий стан). Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. 
Ці оцінки періодично переглядаються, і у випадку необхідності коригувань такі 
коригування відображаються у складі фінансових результатів за період, коли про них 
стає відомо. 
Найбільш важливі області, які потребують використання оціночних суджень та 
допущень, включають: 
" резерв по сумнівним боргам 
" резерв на виплату відпусток працівникам 
" резерв на витрати по гарантійним ремонтам 
" амортизована вартість довгострокових фінансових активів 
" основні засоби. 
 
Облікова політика прийнята Наказом директора підприємства № 200/1 від  
07.12.2011 р. Протягом 2013-2014 рр. облікова політика фактично не змінювалася.  
 
       Основні засоби відображаються в фінансовій звітності згідно МСБО 16 
" Основні засоби", згідно яких основні засоби - це матеріальні об' єкти що їх: 
- утримують для використання в виробництві або постачанні товарів чи наданні 
послуг, для надання в оренду або для адміністративних цілей вартістю більше 
2500грн.; 
- використовуватимуть, за очікуванням, більше одного року.  
Об' єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за фактичними 
витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. Метод 
нарахування амортизації - лінійний. 
 
До інвестиційної нерухомості відносяться будівлі, приміщення або частини будівель, 
утримувані з метою отримання орендних платежів та, якщо частина площі об' єкта 
переданого в оренду складає більше  20%. 



Амортизація об' єктів інвестиційної нерухомості нараховується з використанням 
лінійного метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх 
корисного використання проводиться рівномірно і відображається у складі витрат. 
 
Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням 
накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. 
 Амортизація нематеріальних активів нараховується з використанням лінійного 
метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного 
використання проводиться рівномірно. 
 
Запаси  відображаються по найменшій з двох величин: фактичній собівартості, або 
чистій ціні можливої реалізації. Для обліку запасів застосовується метод 
ідентифікації індивідуальних затрат. Вартість незавершеного виробництва  включає 
вартість сировини і матеріалів, прямі витрати праці та інші прямі витрати, а також 
відповідну частку виробничих накладних витрат. 
 
Фінансові інструменти, відображені в Балансі підприємства, включають фінансові 
інвестиції, торговельну та іншу дебіторську заборгованість, грошові кошти,  
торговельну та іншу кредиторську заборгованість.  
Фінансові інвестиції ( крім інвестицій, які утримуються підприємством до їх 
погашення) на дату балансу обліковуються по їх собівартості з урахуванням 
зменшення корисності інвестиції, якщо їх справедливу вартість неможливо визначити. 
Довгострокова дебіторська заборгованість  оцінюється за амортизованою вартістю, 
яка розраховується з використанням методу ефективної ставки відсотка, за 
вирахуванням збитків від їх знецінення. Для розрахунку ефективної ставки відсотка 
приймається середня депозитна ставка НБУ на звітну дату. 
Знецінення дебіторської заборгованості розглядається на рівні окремих активів. Всі 
такі активи оцінюються  на предмет знецінення в індивідуальному порядку. 
 Збитки визнаються за період і відображаються на рахунку резерву сумнівних боргів, 
величина якого віднімається з вартості дебіторської заборгованості. 
У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за 
рахунок створеного резерву сумнівних боргів.      
 
Операції в іноземній валюті переводяться у відповідні функціональні валюти 
підприємства, по валютним курсам, що діяли на дати здійснення операцій.   
 
Грошові активи і зобов' язання, виражені в іноземній валюті станом на звітну дату, 
переводяться в функціональну валюту по валютному курсу, що діяв на звітну дату.  
 
Доходи і витрати відображаються у відповідності з принципом нарахувань. 
 
Виручка визнається, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає 
економічні вигоди, та якщо виручка може бути надійно оцінена. Виручка оцінюється 
за справедливою вартістю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок та інших 
податків. 
 
 
 

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; 
 



Згідно Довідки " Про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України" № 674085 від 27.08.2012 р. основні види діяльності: 
27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 
28.13 Виробництво інших помп і компресорів 
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 
49.41 Вантажний автомобільний транспорт 
Основною діяльністю підприємства є виробництво та реалізація електродвигунів та 
побутових насосів. 
                У 2014 р. було реалізовано  
10579 шт. двигунів на загальну суму 10 872,2 тис. грн.,  
1502 шт. машин для приготування кормів  на суму 1357,8 тис. грн.,  
20136 шт.  побутових насосів на суму 17526,1 тис. грн., 
               
        Реалізація продукції здійснювалась на території України, а також на 
експорт до країн Росія, Казахстан, Узбекістан. Експортна частка у загальному 
обсязі реалізації склала 37,7%. 
      Основні закупки сировини та матеріалів для виробництва підприємство здійснює 
на теріторії України. Імпорт сировини складає 9,2% від загального обсягу 
закупок. Також ПуАТ " ХЕЛЗ " Укрелектромаш" випускає складнi вироби побутового 
призначення широкого використання. 
 
 
 

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 
 
Протягом 2014 р. на підприємстві було здійсено ремонт основних засобів на загальну 
вартість 699020.55 грн. У т. ч. 
-  корпусу кольорового  лиття на загальну суму - 569838,00 грн., 
-    ремонт обладнаня на загальну сумму-  129182,55 грн.        
 Протягом 2014 р. було реалізовано основних засобів на суму 80061,18 грн. У т. ч. 
- обладнання на загальну сумму- 54534,08 грн. 
- пресформи на загальну сумму-  25527,10 грн. 
 Протягом 2013 р. на підприємстві було здійсено ремонт основних засобів на загальну 
вартість 519339,29 грн. У т. ч. 
-  корпусу механо- сборочного цеху на загальну суму - 284186,50 грн., 
-           корпусу котельної на загальну суму - 58290,32 грн. 
           -           ремонт обладнаня на загальну сумму-22691,80 грн. 
           -           модернізация кран- балки на загальну сумму-124213,31 грн. 
           -           ремонт пресформ на загальну сумму- 29957,36 грн. 
 Протягом 2013 р. для виробництва було придбано основних засобів на суму 
141961,87 грн. У т. ч. 
- пресформи  на загальну сумму - 118580,45 грн. 
- обладнання на загальну сумму- 14305,37 грн. 
- інші основні засоби на загальну сумму- 9076,05 грн. 
 Протягом 2013 р. було реалізовано основних засобів на суму  10841221,89 грн. У 
т. ч. 
- корпус СКБ на загальну сумму- 10000340,00 грн. 
- обладнання на загальну сумму- 682949,95 грн. 
- пресформи на загальну сумму- 110000,00 грн. 
- інші основні засоби на загальну сумму- 47931,94 грн. 
Протягом 2012 р. було здійснено ремонт  
- корпусу механо- сборочного цеху на загальну суму - 567642,54 грн., 
- корпусу ливарного цеху на загальну суму  - 155766,67 грн. 
- корпусу котельної на загальну суму - 168041,38 грн. 
У березні 2012 р. було здійснено продаж приборів, обладнання на загальну суму 
1285201,92 грн. Залишкова вартість реалізованих основних засобів  складала 
115739,52 грн. У листопаді 2012 р. було здійснено продаж ливарної машини на загальну 
суму 200000,0 грн. Залишкова вартість якої складала 29126,0 грн. 
На підприємстві протягом 2010-2011 р. здійснювався капітальний ремонт корпуса №19 - 
Механо - сборочний цех. Вартість ремонту склала 2043797,0 грн. 
 У 2011 р. на підприємстві введено в експлуатацію власну котельню. Вартість якої 
склала 1750859,0 грн., у т. ч.  
   вартість ремонту приміщення - 104412,0 грн. 
   вартість обладнання - котлів - 909983,0 грн. 
   вартість прокладки теплотраси - 509442,0 грн. 



   вартість  газопроводу - 227022,0 грн. 
Протягом 2010 р. для виробництва було придбано  
- порошкову лінію покраски - 352457,37 грн. 
- компресор GA -132 -   108335,0 грн. 
- координатно- пробивочний прес - 658131,8 грн. 
- гідравлічний прес - 192000,0 грн. 
 
 

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 
 
Протягом звітного року правочинів між емітентом та  власниками істотної участі або 
членами виконавчого органу не укладалось. 
 

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 
 
Об' єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за фактичними 
витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.  
До основних засобів відносяться матеріальні активи, які використовуються в 
господарській діяльності більше року та вартість яких перевищує 2500 грн.  
Амортизація основних засобів нараховується лінійним методом протягом 
передбачуваного строку їх корисного використання. 
Протягом 2014 р. на підприємстві було здійснено ремонт основних засобів на загальну 
вартість 699020.55 грн. У т. ч. 
-  корпусу кольорового  лиття на загальну суму - 569838,00 грн., 
-    ремонт обладнаня на загальну сумму-  129182,55 грн. 
         
 Протягом 2014 р. було реалізовано основних засобів на суму 80061,18 грн. У т. ч. 
- обладнання на загальну сумму- 54534,08 грн. 
- пресформи на загальну сумму-  25527,10 грн. 
Нерухомість підприємства 
- лит. К-4, М-2, Ф-2, С-1 пом. № 11-16, загальною площею 14 306,5 кв. м. заставною 
вартістю 19 935 900,00 грн. передана у іпотеку нежитлових будівель Збербанку Росії 
на підставі договору б/ н від 19.04.2011 р. 
Станом на 31.12.2014 р. на підприємстві не існує основних засобів, вилучених з 
експлуатації для продажу. 
Переоцінка основних засобів не проводилась.  
         До складу основних засобів входять  об' єкти соціальної сфери. 
 Залишкова вартість на 01.01.2014 р Залишкова вартість на 31.12.2013 р 
88-38-1 столова    30610,84                   31 272,76 
88-52-1 клуб КП-10 125358,52               129 338,92 
гуртожиток  
вул. Сергіївська 8  194514,3              197 450,34 
разом            350483,66              358 062,02 
 
Вказані об' єкти соціальної сфери не війшли  до приватизації, та є  власністю  
держави. Підприємство є   балансодержателем.  
 
 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 



Вi дсутнi сть державної цi льової програми пi дтримки вi дчi зняного виробника. Ступi нь 
залежностi вi д законодавчих та економi чних обмежень висока. 
 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 
 
У 2014 р. було сплачено штрафів на суму 46421,54 грн., у т. ч. 
21968,61 грн. - штрафні санкції згідно  актів  перевірки ДПІ у Московському районі 
м. Харкова. 
17315,36 грн. -  судовий збір по сумі боргу 
 
 
 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Облікова політика прийнята Наказом директора підприємства № 200/1 від  
07.12.2011 р.  ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ"  є публічним акцi онерним товариством, 
державної фi нансової пi дтримки не має. Фi нансовий план пi дприємства складався на 
основi помi сячного бюджету доходi в i витрат, який показує рi вень витрат i дохi д за 
кожен мi сяць. В основу формування бюджету покладено план виробництва продукцi ї i 
вi дповi днi витрати на її виготовлення. Одночасно розраховується сума податкових 
зобов' язань по ПДВ. Окремо розраховано фi нансовi потоки, пов' язанi з розрахунками 
в бюджет по поточним рахункам i по реструктуризованим боргам, а також виконання 
i нших фi нансових зобов' язень.  
Товариством обрана полi тика забезпечення дi яльностi власними коштами, 
госпрозрахунок без використання запозичених коштi в, але для поточних потреб 
власного капi талу не вистачає. Товариство прагне покращення лi квi дностi, яке, за 
оцi нками фахi вцi в, залежить вi д значного збi льшення обсягi в продажу продукцi ї 
товариства. 
 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
На кінець 2014 року товариство не  виконало договi р № 23, укладений з ТОВ 
" СНАБКОМПЛЕКТ" вi д 22.07.2014. Очi кувиний прибуток 50 000 000 РОС. РУБ 
 

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) 
 
Плани та перспективи розвитку на майбутнє - стати комплексним постачальником та 
виробником асинхронних електродвигунi в малих висот обертання 56-112 мм, - освоїти 
серi йне виробництво промислових та побутових насосi в, а також насосних станцi й. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Сума витрат на дослідження та розробку у 2014 р. склала 35329,0 грн. 
 

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 стороною в яких виступає емітент, його  дочірні підприємства, або  
посадові особи 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 
 
Дивi денди в звi тному перi одi не нараховувались та не виплачувались. Стан 
корпоративного управлi ння надається у складi звi ту. Рейтингування емi тентом не 
проводилось. У статутному капi талi емi тента державної частки немає. I ншої 
i нформацi ї, що передбачена для розкриття та яка може бути i нстотною для оцi нки 
i нвестором фi нансового стану та результатi в дi яльностi емi тента, немає. 
 
 
 
 
 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 
 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

Найменування основних 
засобів На 

початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 16840.000 17450.000 0.000 0.000 16840.000 17450.000 

- будівлі та споруди 11323.000 11733.000 0.000 0.000 11323.000 11733.000 

- машини та обладнання 3316.000 3179.000 0.000 0.000 3316.000 3179.000 

- транспортні засоби 8.000 8.000 0.000 0.000 8.000 8.000 

- інші 2193.000 2530.000 0.000 0.000 2193.000 2530.000 

2. Невиробничого призначення 358.000 350.000 0.000 0.000 358.000 350.000 

- будівлі та споруди 358.000 350.000 0.000 0.000 358.000 350.000 

- 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 17198.000 17800.000 0.000 0.000 17198.000 17800.000 

 
Пояснення :  Ступінь зносу основних засобів становить 67 %. Основнi засоби облi кованi 
та вi дображенi у фi нансовi й звi тностi у вi дповi дностi i з Мi жнародним с стандартом 
бухгалтерського облi ку 16 " Основнi засоби" при цьому придбанi основнi засоби 
зарахованi за первi сною вартi стю, знос їх нараховується за прямолi нi йним методом 
виходячi i з строку корисного використання як це визначено у наказi про облi кову 
полi тику. Дi апазон строкi в корисного використання ( експлуатацi ї) основних засобi в 
складає: будинкi в - до 50 рокi в, i нших - до 8 рокi в. Первi сна вартi сть основних 
засобi в в сумi 53942 тис. грн.. , накопичена амортизацi   36142 тис. грн. та в 
рядку 1010 Балансу вказана залишкова вартi сть основних засобi в в сумi 17800 тис. 
грн.  
 
 Протягом 2014 р. на підприємстві було здійснено ремонт основних засобів на 
загальну вартість 699020.55 грн. У т. ч. 
-  корпусу кольорового  лиття на загальну суму - 569838,00 грн., 
-    ремонт обладнаня на загальну сумму-  129182,55 грн. 
         
 Протягом 2014 р. було реалізовано основних засобів на суму 80061,18 грн. У т. ч. 
- обладнання на загальну сумму- 54534,08 грн. 
- пресформи на загальну сумму-  25527,10 грн. 
 
Нерухомість підприємства 
- лит. К-4, М-2, Ф-2, С-1 пом. № 11-16, загальною площею 14 306,5 кв. м. заставною 
вартістю 19 935 900,00 грн. передана у іпотеку нежитлових будівель Збербанку Росії 
на підставі договору б/ н від 19.04.2011 р. 
Станом на 31.12.2014 р. на підприємстві не існує основних засобів, вилучених з 
експлуатації для продажу. 
Переоцінка основних засобів не проводилась.  
         До складу основних засобів входять  об' єкти соціальної сфери. 
           Залишкова вартість на 01.01.2014 р        Залишкова вартість на 
31.12.2013 р 
88-38-1 столова         30610,84                                  31 272,76 
88-52-1 клуб КП-10     125358,52                                  129 
338,92 
гуртожиток  
вул. Сергіївська 8      194514,3                                  1 97 
450,34 
разом                 350483,66                                  358 062,02 
 
Вказані об' єкти соціальної сфери не війшли  до приватизації, та є  власністю  
держави. Підприємство є   балансодержателем.  



 Переоцi нка основних засобi в за звi тний рi к не проводилася. За рi к не було 
одержано основних засобi в за фi нансовою орендою, не передавалися в оперативну 
оренду основнi засоби. Наявнi сть основних засобi в пi дтверджена проведеною 
i нвентаризацi єю при цьому вi дхилень вi д даних облi ку не встановлено. Ступінь 
використання 100%. Всi основнi засоби власнi. Всi основнi засоби знаходяться на 
територi ї товариства. Законсервованих основних засобi в немає. Втрат від зменшення 
корисності та інших змін первісної вартості і зносу основних засобів не 
відбувалось. Обмежень на використання майна не має.  



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -9679 -8293 

Статутний капітал (тис.грн.) 8000 8000 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 8000 8000 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-9679.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 
капіталу(8000.000 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 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 3374.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

- д/н 0.00 0.000 д/н 
За векселями (всього) Х 3374.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

- д/н 0.00 0.000 д/н 
За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

- д/н 0.00 0.000 д/н 
Податкові зобов'язання Х 355.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 50716.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 54445.00 Х Х 
Опис Iншi довгостроковi зобов'язання (векселя) - 3374 тис. грн. 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за звiтний перiод за звiтний перiод становить  
18329 тис. грн.  
Поточнi зобов'язання за розрахунками: 
- з одержаних авансiв - 21433 тис. грн.; 
- з бюджетом - 355 тис. грн.; 
- зi страхування - 938тис. грн.; 
- з оплати працi - 1127 тис. грн. 
Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду становлять 8889 тис. грн. 
 

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2012 1 0 

2 2013 1 0 

3 2014 0 0 

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

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 
Інше немає 

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

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

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 
Інше немає 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 
 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства    

  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства    

  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше позачергових зборів не було 

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



 
 

Органи управління 
 

Який склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради                          2 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2 

Кількість представників держави                           0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб       0 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 25 
 
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                        немає немає 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                     немає 
 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                X   

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)            X   

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                  X 

Інше (запишіть)                                                                          немає 
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   

X   

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

  X 

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

  X 

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

  X 

Інше (запишіть)                                                                          немає 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 



Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  4  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       

Ні Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу 

Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Ні Так Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Ні Ні Ні Так 

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

Положення про загальні збори акціонерів                   X 

Положення про наглядову раду                              X 

Положення про виконавчий орган     X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                        немає 

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

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 
інтернет 
торінці 



ринок цінних 
паперів 

товаристві акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Ні Ні Так 

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

Ні Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Ні Так Ні Ні Ні 

Статут та внутрішні 
документи 

Ні Ні Так Ні Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Ні Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

          

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 
 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                            X 

Виконавчий орган                        X   
Інше (запишіть)                                        немає 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                       X   

Не задовольняли умови договору з аудитором                X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 
Інше (запишіть)                                        немає 

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

Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант               X 

Перевірки не проводились                                  X 
Інше (запишіть)                                        немає 

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

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 



За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                     X 
Інше (запишіть)                                        немає 

 
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                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                          X   

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 
Інше (запишіть)                                        немає 

 
Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 
 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       

Так, плануємо розпочати переговори                        

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     

Не визначились                                          X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Не визначились 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:      ;  
яким органом управління прийнятий: немає 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  
укажіть, яким чином її оприлюднено: немає 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.  
 немає 

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ" 

за ЄДРПОУ 00213799 

Територія  ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 63101 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, 
ГЕНЕРАТОРІВ І ТРАНСФОРМАТОРІВ 

за КВЕД 27.11 

Середня кількість працівників  139   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 61050 Харкiвська область м. Харкiв вул. Iскринська, 37, т.057-732-
45-50 
 
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                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 2608 1177 

первісна вартість 1001 2830 1390 
накопичена амортизація 1002 222 213 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1578 1666 
Основні засоби 1010 17198 17800 
первісна вартість 1011 54323 53942 
знос 1012 37125 36142 
Інвестиційна нерухомість 1015 936 850 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 2037 1933 
Знос інвестиційної нерухомості 1017 1101 1083 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- 62 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 22320 21555 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 9117 9340 

Виробничі запаси 1101 4545 4419 
Незавершене виробництво 1102 2403 2177 
Готова продукція 1103 1865 2456 
Товари 1104 304 288 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 4835 7076 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 426 1681 

з бюджетом 1135 1359 1667 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 362 58 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 57 35 
Рахунки в банках 1167 57 -- 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Інші оборотні активи 1190 3937 3354 



Усього за розділом II 1195 20093 23211 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 

1200 -- -- 

Баланс 1300 42413 44766 



 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звітного 

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

1400 8000 8000 

Капітал у дооцінках 1405 1549 -- 
Додатковий капітал 1410 1062 1062 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -18904 -18741 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 -8293 -9679 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 101 -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 2112 3374 
Довгострокові забезпечення 1520 917 772 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 3130 4146 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 3669 -- 

товари, роботи, послуги 1615 18380 18329 
розрахунками з бюджетом 1620 330 355 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 606 938 
розрахунками з оплати праці 1630 940 1127 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 22158 21433 

Поточні забезпечення 1660 286 486 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 1207 7631 
Усього за розділом IІІ 1695 47576 50299 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 42413 44766 
 
 
  
 
 

Генеральний директор ________________ Митрохін Геннадій Олексійович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Бикова Олена Юріївна 
               (підпис)     

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 
"УКРЕЛЕКТРОМАШ" 

за ЄДРПОУ 00213799 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2000 27210 34234 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (22799) (32773) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 4411 1461 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 13935 14875 
Адміністративні витрати  2130 (4683) (7925) 
Витрати на збут 2150 (563) (1481) 
Інші операційні витрати  2180 (16005) (8476) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 -- -- 

     збиток   2195 (2905) (1546) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 396 1231 
Фінансові витрати  2250 (1542) (1537) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (60) (468) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 -- -- 

збиток 2295 (4111) (2320) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 163 -892 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 -- -- 

     збиток  2355 (3948) (3212) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 3097 1549 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 1014 -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 4111 1549 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 4111 1549 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 163 -1663 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 21607 24056 
Витрати на оплату праці 2505 5530 8497 
Відрахування на соціальні заходи 2510 2308 3624 
Амортизація 2515 440 1905 
Інші операційні витрати 2520 13801 11262 
Разом 2550 43686 49344 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 32000000 32000000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 32000000 32000000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  0.12338000) (  0.10038000) 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 (  0.12338000) (  0.10038000) 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
  
 
 

Генеральний директор ________________ Митрохін Геннадій Олексійович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Бикова Олена Юріївна 
               (підпис)     

 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ" 

за ЄДРПОУ 00213799 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

3000 32230 55147 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження від повернення авансів 3020 272 266 
Інші надходження 3095 7718 272 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (26754) (30712) 

Праці 3105 (3213) (6415) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2576) (3654) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (1187) (2930) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (8) (--) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (--) (8279) 
Інші витрачання 3190 (1956) (430) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 4526 3265 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 449 13942 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

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

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (767) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 449 13175 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- 2362 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 4738 17228 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (259) (1559) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -4997 -16425 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -22 15 
Залишок коштів на початок року 3405 57 42 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 35 57 
 
  
 
 



Генеральний директор ________________ Митрохiн Геннадiй Олексiйович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Бикова Олена Юрiївна 
               (підпис)     

 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 
"УКРЕЛЕКТРОМАШ" 

за ЄДРПОУ 00213799 

 
Звіт про власний капітал 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 8000 1549 1062 -- -18904 -- -- -8293 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

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

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 8000 1549 1062 -- -18904 -- -- -8293 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- -3948 -- -- -3948 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 -- -1549 -- -- 4111 -- -- 2562 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 -- -- -- -- 3097 -- -- 3097 

Інший сукупний дохід 4116 -- -- -- -- 1014 -- -- 1014 
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

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

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -1549 -- -- 163 -- -- -1386 
Залишок на кінець року 4300 8000 -- 1062 -- -18741 -- -- -9679 
 
  
 
 

Генеральний директор ________________ Митрохiн Геннадiй Олексiйович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Бикова Олена Юрiївна 
               (підпис)     

 
 
 
 



 



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

Примi тки 
до   фi нансової звi тностi 
ПУБЛI ЧНОГО АКЦI ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
" ХАРКI ВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНI ЧНИЙ ЗАВОД 
" УКРЕЛЕКТРОМАШ" 
за рi к, що завершився 31.12.2014 р. 
 
Фi нансова звi тнi сть ПУБЛI ЧНОГО АКЦI ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ХАРКI ВСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОТЕХНI ЧНИЙ ЗАВОД " УКРЕЛЕКТРОМАШ" ( ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ") ( далi по 
тексту пi дприємство) складена у вi дповi дностi з Законом України " Про 
бухгалтерський облi к та фi нансову звi тнi сть в Українi" № 996- ХI У вi д 16.07.99 р. зi 
змi нами та доповненнями, мi жнародними стандартами фi нансової звi тностi ( МСФЗ),  
мi жнародними стандартами бухгалтерського облi ку ( МСБО) та тлумаченнями, 
розробленими Комi тетом з тлумачень мi жнародної фi нансової звi тностi та облi ковою 
полi тикою прийнятою Наказом директора пi дприємства № 200/1 вi д  07.12.2011 р. 
Згi дно Наказу директора №200/1 вi д 07.12.2011 р. датою переходу на МСФЗ прийнято 1 
сi чня 2012 р. 
 До складу фi нансової звi тностi за 2014 рi к  входить: 
- Баланс ( Звi т про фi нансовий стан) станом на 31.12.2014 р.; 
- Звi т про фi нансовi результати ( Звi т про сукупний дохi д) за 2014 рi к; 
- Звi т про рух грошових коштi в за 2014 рi к; 
- Звi т про власний капi тал за 2014 рi к; 
- Примi тки до фi нансової звi тностi за 2014 рi к. 
Валютою фi нансової звi тностi є грошова одиниця України - гривня, одиниця вимi ру -   
тис. грн. 
 
 
Пi дприємство Харкi вський електротехнi чний завод було створено в 1932 р. на базi 
збройних майстерень. Пi дприємство не мало вузької спецi алi зацi ї та здi йснювало 
виробництво широкого асортименту товарi в. У 1932 р. вi дкрився цех по виробництву 
електродвигунi в. В 1938 р. пi дприємство отримало нове найменування - " ХАРКI ВСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОТЕХНI ЧНИЙ ЗАВОД " УКРЕЛЕКТРОМАШ". В 1965 р. ХЕЛЗ почав здi йснювати серi йний 
випуск побутових електронасосi в. В 1994 р. в ходi приватизацi ї пi дприємство 
перетворено у Вi дкрите акцi онерне товариство. В 2011 р. товариство у зв" зку з 
дематерi алi зацi єю акцi й перейменовано у ПУБЛI ЧНЕ АКЦI ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
" ХАРКI ВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНI ЧНИЙ ЗАВОД " УКРЕЛЕКТРОМАШ" ( ПуАТ ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ"). 
         У своїй дi яльностi ПУБЛI ЧНЕ АКЦI ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ХАРКI ВСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОТЕХНI ЧНИЙ ЗАВОД " УКРЕЛЕКТРОМАШ", керується нормами Цивi льного Кодексу 
України, Господарського Кодексу України, Законами України " Про акцi онернi 
товариства", " Про цi ннi папери та фондовий ринок", " Про Нацi ональну депозитарну 
систему та особливостi електронного обi гу цi нних паперi в в Українi", " Про державне 
регулювання ринку  цi нних   паперi в   в   Українi",   i ншими   вi дповi дними   
пi дзаконними  нормативно- правовими актами, положеннями Статуту, а також 
внутрi шнi ми правилами, процедурами, регламентами та i ншими локальними актами 
пi дприємства, що можуть прийматися вi дповi дно до вимог Статуту. 
Особова i нформацi я про пi дприємство  
I дентифi кацi йний код 00213799 
Мi сце знаходження: 61001 м. Харкi в, Московський район, вул. I скринська, 37. 
Згi дно Довi дки " Про включення до Єдиного державного реєстру пi дприємств та 
органi зацi й України" № 674085 вi д 27.08.2012 р. види дi яльностi: 
27.11 Виробництво електродвигунi в, генераторi в i трансформаторi в 
28.13 Виробництво i нших помп i компресорi в 
46.69 Оптова торгi вля i ншими машинами й устаткуванням 
46.90 Неспецi алi зована оптова торгi вля 
47.19 I ншi види роздрi бної торгi влi в неспецi алi зованих магазинах 
49.41 Вантажний автомобi льний транспорт 
Основною дi яльнi стю пi дприємства є виробництво та реалi зацi я електродвигунi в та 
побутових насосi в. 
Генеральний директор ПуАТ " ХЕЛЗ " Укрелектромаш" - Митрохi н Г. О. Головний бухгалтер 
ПуАТ " ХЕЛЗ " Укрелектромаш" - Бикова О. Ю. 
 
Основа пi дготовки фi нансової звi тностi. 
Дана фi нансова звi тнi сть пi дготовлена вi дповi дно до Мi жнародних стандартi в 
фi нансової звi тностi ( далi - МСФЗ), що є чинними та офi цi йно опублi кованi на сайтi 
Мi нi стерства фi нансi в України станом на 31.12.2014 р. Пi дприємство не застосовує 
жодних МСФЗ достроково. 



Формат фi нансових звi тi в представлений з урахуванням вимог Мi нi стерства фi нансi в 
України, що затверджує форми фi нансових звi тi в в Українi. Рядки не мi стять 
посилань на вi дповi днi Примi тки, тому що це не передбачено формами, але Примi тки 
структурованi для полегшення користування.  
Пi дприємство веде свої бухгалтерськi записи в українськi й гривнi, як того 
вимагають нацi ональнi стандарти бухгалтерського облi ку. Виходячи з економi чної 
сутностi операцi й та обставин дi яльностi, пi дприємство визначило українську гривню 
в якостi функцi ональної валюти. Виходячи з цього, операцi ї в i нших валютах, нi ж 
гривня, повиннi розглядатися як операцi ї в i ноземних валютах. Валютою подання 
фi нансової звi тностi також визначена українська гривня. Ця фi нансова звi тнi сть 
складена в тисячах гривень, всi суми округленi до тис. грн., крi м випадкi в, де 
вказано i нше. 
Ця фi нансова звi тнi сть пi дготовлена з використанням припущення про продовження 
дi яльностi пi дприємства  в осяжному майбутньому, що передбачає реалi зацi ю активi в 
та погашення зобов' язань в ходi нормальної операцi йної дi яльностi. Вi дповi дно, 
коригування балансової вартостi та  класифi кацi ї рядкi в активу з метою їх 
вi дображення по реально вi дшкодовуванi й  величинi, яка була б необхi дна у випадку 
неможливостi продовження нормальної дi яльностi пi дприємства  або реалi зацi ї 
пi дприємством своїх активi в у порядку, який не вi дповi дає умовам ведення 
нормальної господарської дi яльностi, в дану фi нансову звi тнi сть не вносилося. 
Дана фi нансова звi тнi сть пi дготовлена у вi дповi дностi з принципом оцi нки за 
i сторичною собi вартi стю за виключенням довгострокової дебi торської заборгованостi, 
яка оцi нювалась за амортизованою вартi стю. 
Пi дготовка фi нансової звi тностi вимагає вi д керi вництва оцi нок i припущень, якi 
впливають на вi дображення у звi тностi сум активi в i зобов' язань та розкриття 
i нформацi ї про потенцi йнi активи та зобов' язання на дату складання балансу ( звi ту 
про фi нансовий стан). Фактичнi результати можуть вi дрi знятися вi д поточних оцi нок. 
Цi оцi нки перi одично переглядаються, i у випадку необхi дностi коригувань такi 
коригування вi дображаються у складi фi нансових результатi в за перi од, коли про них 
стає вi домо. 
Найбi льш важливi областi, якi потребують використання оцi ночних суджень та 
допущень, включають: 
" резерв по сумнi вним боргам 
" резерв на виплату вi дпусток працi вникам 
" резерв на витрати по гарантi йним ремонтам 
" амортизована вартi сть довгострокових фi нансових активi в 
" основнi засоби. 
 
Опис важливих аспектi в облi кової полi тики 
Облi кова полi тика прийнята Наказом директора пi дприємства № 200/1 вi д  
07.12.2011 р. Протягом 2013-2014 рр. облi кова полi тика фактично не змi нювалася.  
Основнi засоби.  
Об' єкти основних засобi в вi дображаються у фi нансовi й звi тностi за фактичними 
витратами за вирахуванням накопиченої амортизацi ї та збиткi в вi д знецi нення.  
До основних засобi в вi дносяться матерi альнi активи, якi використовуються в 
господарськi й дi яльностi бi льше року та вартi сть яких перевищує 2500 грн.  
Амортизацi я основних засобi в нараховується лi нi йним методом протягом 
передбачуваного строку їх корисного використання. 
 
I нвестицi йна нерухомi сть. 
До i нвестицi йної нерухомостi вi дносяться будi влi, примi щення або частини будi вель, 
утримуванi з метою отримання орендних платежi в та, якщо частина площi об' єкта 
переданого в оренду складає бi льше  20%. 
Пi сля первi сного визнання i нвестицi йна нерухомi сть облi ковується за первi сною 
вартi стю за вирахуванням накопиченої амортизацi ї та накопичених збиткi в вi д 
знецi нення активi в. 
 Амортизацi я об' єктi в i нвестицi йної нерухомостi нараховується з використанням 
лi нi йного метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх 
корисного використання проводиться рi вномi рно i вi дображається у складi витрат. 
 
Нематерi альнi активи. 
Нематерi альнi активи облi ковуються за первi сною вартi стю за вирахуванням 
накопиченої амортизацi ї та накопичених збиткi в вi д знецi нення. 
 Амортизацi я нематерi альних активi в нараховується з використанням лi нi йного 
метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного 
використання проводиться рi вномi рно. 
 
Запаси. 
Запаси  вi дображаються по найменшi й з двох величин: фактичнi й собi вартостi, або 
чистi й цi нi можливої реалi зацi ї. 
Для облi ку запасi в застосовується метод i дентифi кацi ї i ндивi дуальних затрат.  



Собi вартi сть включає витрати на придбання запасi в, їх доставку до даного 
мi сцезнаходження i на приведення їх у вi дповi дний стан.  
Вартi сть незавершеного виробництва  включає вартi сть сировини i матерi алi в, прямi 
витрати працi та i ншi прямi витрати, а також вi дповi дну частку виробничих 
накладних витрат. 
Фi нансовi i нструменти. 
Фi нансовi i нструменти, вi дображенi в Балансi пi дприємства, включають фi нансовi 
i нвестицi ї, торговельну та i ншу дебi торську заборгованi сть, грошовi кошти,  
торговельну та i ншу кредиторську заборгованi сть.  
Фi нансовi i нвестицi ї ( крi м i нвестицi й, якi утримуються пi дприємством до їх 
погашення) на дату балансу облi ковуються по їх собi вартостi з урахуванням 
зменшення корисностi i нвестицi ї, якщо їх справедливу вартi сть неможливо визначити. 
Довгострокова дебi торська заборгованi сть  оцi нюється за амортизованою вартi стю, 
яка розраховується з використанням методу ефективної ставки вi дсотка, за 
вирахуванням збиткi в вi д їх знецi нення. Для розрахунку ефективної ставки вi дсотка 
приймається середня депозитна ставка НБУ на звi тну дату. 
Знецi нення дебi торської заборгованостi розглядається на рi внi окремих активi в. Всi 
такi активи оцi нюються  на предмет знецi нення в i ндивi дуальному порядку. 
 Збитки визнаються за перi од i вi дображаються на рахунку резерву сумнi вних боргi в, 
величина якого вi днi мається з вартостi дебi торської заборгованостi. 
У разi неможливостi повернення дебi торської заборгованостi вона списується за 
рахунок створеного резерву сумнi вних боргi в.      
 
Визнання доходi в i витрат. 
Доходи i витрати вi дображаються у вi дповi дностi з принципом нарахувань. 
Виручка визнається, якщо i снує вi рогi днi сть того, що пi дприємство отримає 
економi чнi вигоди, та якщо виручка може бути надi йно оцi нена. Виручка оцi нюється 
за справедливою вартi стю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок та i нших 
податкi в. 
      Процентнi доходи i процентнi витрати вi дображаються у складi прибутку або 
збитку з використанням методу ефективної процентної ставки.  
Непроцентнi витрати вi дображаються на дату отримання вi дповi дних товарi в i надання 
вi дповi дних послуг, за винятком випадкi в, коли витрати пов' язанi з передбачуваним 
зобов' язанням, в результатi якого зобов' язання i вi дповi днi витрати вi дображаються 
у фi нансовi й звi тностi.  
 
Резерви. 
Пi дприємство створює резерв виплат персоналу, резерв на гарантi йнi зобов" язання, 
резерв на пенсi йне забезпечення. 
 
 
Винагороди працi вникам. 
Виплати по заробi тнi й платi, сплаченi вi дпуски i лi карнянi, премi ї i не грошовi 
виплати нараховуються в тому перi одi в якому вi дповi днi винагороди надавалися 
персоналу пi дприємства. 
 
Взаємозалi ки.  
Мi ж фi нансовими активами i зобов' язаннями можуть проводитися взаємозалi ки, i в 
бухгалтерському балансi вi дображається чиста величина тi льки за наявностi юридично 
закрi пленого права на залi к вi дображених сум i i снуючого намi ру або провести 
розрахунок шляхом взаємозалi ку, або реалi зувати актив i погасити зобов' язання 
одночасно. 
 
 
Змi ни до МСФЗ, що набрали чинностi у 2014 роцi, та їхнi й вплив на фi нансову 
звi тнi сть 
 
Змi ни до дi ючих стандартi в МСФЗ i новий коментар, що набрали чинностi, починаючи з 
1 сi чня 2014 року: 
"  Змi ни в МСФЗ (IAS) 32 " Фi нансовi i нструменти: подання", що стосуються 
критерi їв взаємозалi ку фi нансових активi в та фi нансових зобов' язань. Поправки 
роз' яснюють, що право залi ку має i снувати на поточний момент, тобто не повинно 
залежати вi д майбутнi х подi й. Воно також повинно бути юридично дi йсним для всi х 
контрагентi в в ходi звичайної дi яльностi, а також у разi невиконання зобов' язань, 
неплатоспроможностi або банкрутства. 
"  Змi ни до МСФЗ (IFRS) 10 " Консолi дована фi нансова звi тнi сть", МСФЗ (IFRS) 12 
" Розкриття i нформацi ї про частки участi в i нших суб' єктах господарювання" i МСФЗ 
(IAS) 27 " Консолi дована та окрема фi нансова звi тнi сть" щодо i нвестицi йних 
пi дприємств. Поправки до стандартi в стосуються i нвестицi йних органi зацi й, як 
таких, що: 



" отримують кошти вi д одного або бi льше i нвесторi в з метою надання даному 
i нвестору послуг з управлi ння i нвестицi ями; 
" приймає на себе перед i нвестором зобов' язання в тому, що метою її бi знесу є 
i нвестування коштi в виключно для отримання доходу вi д приросту вартостi капi талу, 
i нвестицi йного доходу або того i i ншого; 
" оцi нює i визначає результати дi яльностi практично по всi х своїх i нвестицi ях 
на основi їх справедливої вартостi. 
Материнськi i нвестицi йнi компанi ї повиннi враховувати i нвестицi ї в дочi рнi 
компанi ї за справедливою вартi стю з вi дображенням їх переоцi нок через прибуток або 
збиток вi дповi дно до МСФЗ 9 " Фi нансовi i нструменти". 
ПуАТ " ХЕЛЗ " Укрелектромаш"  не визначено i нвестицi йною компанi єю. 
"   Змi ни в МСФЗ (IAS) 36 " Зменшення корисностi активi в" щодо додаткових 
розкриттi в. Поправки скасовують вимогу про необхi днi сть розкриття очi куваного 
вi дшкодування по кожнi й одиницi, яка генерує грошовi кошти ОГГК, для яких 
балансова вартi сть гудвi лу або нематерi ального активу з невизначеним строком 
корисного використання, розподi леного на ОГГК, є значною в порi вняннi i з загальною 
балансовою вартi стю гудвi лу або нематерi ального активу з невизначеним строком 
корисного використання, якщо знецi нення не виникло. 
"  Змi ни в МСФЗ (IAS) 39 " Фi нансовi i нструменти: визнання та оцi нка" щодо 
новацi ї фi нансових i нструментi в i облi ку хеджування. 
"  I нтерпретацi я КТМФЗ (IFRIC) 21 " Обов' язковi платежi". Зобов' язуючою подi єю, 
що призводить до виникнення зобов' язань щодо сплати державних зборi в, є подi я, яка 
визначається законодавством, як подi я, що приводить до зобов' язання по сплатi 
збору. Зобов' язання зi сплати державних зборi в не повинно вi дображатися як 
очi куване або вi дкладене у промi жнi й фi нансовi й звi тностi, якщо воно не буде 
вi дображатися як очi куване або вi дкладене в рi чнi й фi нансовi й звi тностi. 
Цi змi ни не мали суттєвого впливу на фi нансову звi тнi сть пi дприємства. 
 
Стандарти, поправки до МСФЗ та i нтерпретацi ї, що були випущенi у 2014 роцi, але не 
набрали чинностi, та їхнi й вплив на фi нансову звi тнi сть у майбутньому 
 
Ряд нових стандартi в, поправок та i нтерпретацi й до стандартi в, що набувають 
чинностi для рi чних перi одi в, якi починаються пi сля 31.12.2014 р., були виданi у 
2014 роцi: 
"  Змi ни до МСФЗ (IFRS) 11 " Спi льна дi яльнi сть" ( випущено в травнi 2014 р., 
застосовуються для рi чних звi тних перi одi в, що починаються 1 сi чня 2016 р. або 
пi знi ше) з облi ку придбання часток у спi льних операцi ях. Змi на мi стить настанови 
щодо вi дображення придбання часток у спi льних операцi ях, що є окремим бi знесом. 
Оцi нено, що цi змi ни не матимуть впливу на фi нансову звi тнi сть пi дприємства, 
оскi льки пi дприємство не має угод про спi льну дi яльнi сть.  
"  Змi ни в МСФЗ (IAS) 16 " Основнi засоби" i МСФЗ (IAS) 38 " Нематерi альнi 
активи" ( випущенi в травнi 2014 р., застосовуються для рi чних звi тних перi одi в, що 
починаються 1 сi чня 2016 р. або пi знi ше) щодо уточнення припустимих методi в 
нарахування амортизацi ї. У зазначенi й змi нi Рада (IASB) роз' яснює, що використання 
методi в, заснованих на виручцi, для розрахунку амортизацi ї активу не є 
об' рунтованим, так як виручка вi д дi яльностi, яка включає використання активу, 
зазвичай вi дображає фактори, якi не є споживанням економi чних вигод, пов' язаних з 
цим активом. Оцi нено, що цi змi ни не матимуть впливу на фi нансову звi тнi сть 
пi дприємства, оскi льки пi дприємство не застосовує метод нарахування амортизацi ї 
заснований на виручцi. 
"  Змi ни в МСФЗ (IAS) 1 " Подання фi нансової звi тностi" ( випущенi в груднi 2014 
р., застосовуються для рi чних звi тних перi одi в, що починаються 1 сi чня 2016 р. або 
пi знi ше). Стандарт був змi нений для уточнення поняття суттєвостi i пояснює, що 
пi дприємство не зобов' язане надавати окреме розкриття, що вимагається МСФЗ, якщо 
i нформацi я, що випливає з даного розкриття, є несуттєвою, навi ть якщо МСФЗ мi стить 
список окремих розкриттi в або описує їх як мi нi мальнi вимоги. Стандарт також надає 
нове керi вництво щодо промi жних пi дсумкових сум у фi нансовi й звi тностi. Оцi нено, 
що цi змi ни не матимуть суттєвого впливу на фi нансову звi тнi сть пi дприємства. 
"  МСФЗ (IFRS) 15 " Виручка за договорами з покупцями" ( випущений в травнi 2014 
р., застосовується для рi чних звi тних перi одi в, що починаються з 1 сi чня 2017 р. 
або пi знi ше). Новий стандарт встановлює основний принцип, що виручка повинна 
визнаватися в момент передачi товарi в або надання послуг покупцю за договi рною 
цi ною. Виручка вi д продажу товарi в, супроводжуваних наданням послуг, якi можуть 
бути вi докремленими, визнається окремо вi д виручки вi д надання послуг, а знижки 
вi д договi рної цi ни розподi ляються на окремi елементи виручки. У випадках, коли 
сума оплати змi нюється з будь- якої причини, виручка вi дображається в розмi рi 
мi нi мальних сум, якi не схильнi до суттєвого ризику анулювання. Витрати i з 
забезпечення виконання договорi в з покупцями повиннi визнаватися як актив та 
списуватися протягом всього перi оду, в якому отриманi вигоди вi д реалi зацi ї 
контракту. За попереднi ми оцi нками, застосування стандарту не матиме i стотного 
впливу на фi нансову звi тнi сть . 



"  МСФЗ (IFRS) 9 " Фi нансовi i нструменти" ( випущений в липнi 2014 року, 
застосовується до рi чних звi тних перi одi в, що починаються з 1 сi чня 2018 р. або 
пi знi ше). МСФЗ (IFRS) 9 замi нює частини МСФЗ (IAS) 39, що стосуються класифi кацi ї 
та оцi нки фi нансових активi в. Фi нансовi активи повиннi класифi куватися за двома 
категорi ями оцi нки: оцi нюванi за справедливою вартi стю та оцi нюванi за 
амортизованою вартi стю. Класифi кацi я залежить вi д бi знес- моделi управлi ння 
фi нансовими i нструментами пi дприємства i вi д характеристик потокi в грошових 
коштi в, передбачених контрактом щодо i нструменту. Вимоги облi ку хеджування були 
скоригованi для встановлення бi льш тi сного зв' язку облi ку з управлi нням ризиками. 
Пi дприємство не має намi ру застосовувати цей стандарт достроково. Пi дприємство ще 
не проводило аналi з можливого впливу МСФЗ 9 на його фi нансовий стан чи результати 
дi яльностi. 
 
Жоден i з зазначених вище стандартi в чи поправок  пi дприємство у 2014 роцi не 
застосувала достроково. 
 
Баланс ( Звi т про фi нансовий стан) станом на 31.12.2014 р. 
Актив Код рядка Баланс на 31.12.2014 г 
 по МСФО Баланс на 31.12.2013 г по МСФО 
1 2    
Нематерi альнi активи:      
Залишкова вартi сть 1000 1177 2608 
Первi сна вартi сть 1001 1390 2830 
накопичена амортизацi я 1002 213 222 
Незавершене будi вництво 1005 1666 1578 
Основнi засоби: Залишкова вартi сть 1010 17800 17198 
Первi сна вартi сть  1011 53942 54323 
Знос 1012 36142 37125 
I нвестицi йна нерухомость 1015 850 936 
Первi сна вартi сть i нвестицi йної нерухомостi 1016 1933 2037 
Знос i нвестицi йної нерухомостi 1017 1083 1101 
Довгостроковi бi ологi чнi активи:   0 0 
справедлива ( залишкова вартi сть) 1020 0 0 
первi сна вартi сть 1021 0 0 
накопичена амортизацi я 1022 0 0 
Довгостроковi фi нансовi i нвестицi ї:                                          якi 
облi ковуються за методом участi в капi талi i нших пi дприємств 1030 0 0 
i ншi фi нансовi i нвестицi ї 1035 0 0 
Довгострокова дебi торська заборгованi сть 1040 0 0 
Вi дстроченi податковi активи 1045 62 0 
Гудвi л 1050 0 0 
I ншi необоротнi активи 1090 0 0 
Усього за роздi лом I 1095 21 555 22 320 
II. Оборотнi активи      
запаси 1100 9340 9117 
Виробничi запаси 1101 4419 4545 
незавершене виробництво 1102 2177 2403 
Готова продукцi я 1103 2456 1865 
Товари 1104 288 304 
Дебi торська заборгованi сть за товари, роботи, послуги: 1125 7076 4835 
за виданими авансами 1130 1681 426 
з бюджетом  1135 1667 1359 
i з внутрi шнi х розрахункi в 1145 0 0 
I нша поточна дебi торська заборгованi сть 1155 58 362 
Поточнi фi нансовi i нвестицi ї 1160 0 0 
Грошовi кошти та їх еквi валенти: 1165 35 57 
витрати майбутнi х перi одi в 1170 0 0 
I ншi оборотнi активи 1190 3354 3937 
Усього за роздi лом II 1195 23 211 20 093 
III. Необоротнi активи та групи вибуття 1200    
Баланс 1300 44 766 42413 
Пассив      
I. Власний капi тал      
Статутний капi тал 1400 8000 8000 
капi тал у дооцi нках 1405 0 1549 
Додатковий капi тал  1410 1062 1062 
Резервний капi тал 1415 0 0 
Нерозподi лений прибуток ( непокритий збиток) 1420 -18741 -18904 
Неоплачений капi тал 1425 0 0 
Вилучений капi тал 1430 0 0 
Усього за роздi лом I 1495 -9676 -8293 



II. Довгостроковi зобов' язання      
Вi дстроченi податковi зобов' язання 1500 0 101 
Довгостроковi кредити банкi в 1510 0 0 
I ншi довгостроковi фi нансовi зобов' язання 1515 3374 2112 
Довгостроковi забезпечення 1520 772 917 
Усього за роздi лом II 1595 4146 3130 
III. Поточнi зобов' язання      
Короткостроковi кредити банкi в 1600 0 0 
Поточна заборгованi сть за довгостроковими зобов' язаннями 1610 0 3669 
Кредиторська заборгованi сть за товари, роботи, послуги 1615 18329 18380 
з бюджетом 1620 355 330 
зi страхування 1625 938 606 
з оплати працi 1630 1127 940 
з одержаних авансi в 1635 21433 22158 
поточнi забезпечення 1660 486 286 
доходи майбутнi х перi одi в 1665  0 
I ншi поточнi зобов' язання 1690 7631 1207 
Усього за роздi лом III 1695 50 299 47576 
IV. Зобов* язання НА 630    
Баланс 1900 44 766 42413 
 
1. Основнi засоби. 
На балансi пi дприємства облi ковуються  основнi засоби: 
 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
Первi сна вартi сть  53942 54323 
Сума зносу 36142 37125 
Залишкова вартi сть 17800 17198 
 
Амортизацi я основних засобi в обчислюється прямолi нi йним методом.                                                                                                                                 
 
Протягом 2014 р. на пi дприємствi було здi йснено ремонт основних засобi в на загальну 
вартi сть 699020.55 грн. У т. ч. 
-  корпусу кольорового  лиття на загальну суму - 569838,00 грн., 
           -        ремонт обладнаня на загальну сумму-  129182,55 грн. 
         
 Протягом 2014 р. було реалi зовано основних засобi в на суму 80061,18 грн. У т. ч. 
- обладнання на загальну сумму- 54534,08 грн. 
- пресформи на загальну сумму-  25527,10 грн. 
 
 
Нерухомi сть пi дприємства 
- лит. К-4, М-2, Ф-2, С-1 пом. № 11-16, загальною площею 14 306,5 кв. м. заставною 
вартi стю 19 935 900,00 грн. передана у i потеку нежитлових будi вель Збербанку Росi ї 
на пi дставi договору б/ н вi д 19.04.2011 р. 
 
  
Станом на 31.12.2014 р. на пi дприємствi не i снує основних засобi в, вилучених з 
експлуатацi ї для продажу. 
Переоцi нка основних засобi в не проводилась.  
         До складу основних засобi в входять  об' єкти соцi альної сфери. 
 Залишкова вартi сть на 01.01.2014 р Залишкова вартi сть на 31.12.2013 р 
88-38-1 столова 30610,84 31 272,76 
88-52-1 клуб КП-10 125358,52 129 338,92 
гуртожиток вул. Сергi ївська 8  194514,3 197 450,34 
разом 350483,66 358 062,02 
 
Вказанi об' єкти соцi альної сфери не вi йшли  до приватизацi ї, та є  власнi стю  
держави. Пi дприємство є   балансодержателем.  
 
2. I нвестицi йна нерухомi сть. 
 В оренду переданi частки будi вель, якi окремо продати неможливо. Згi дно МСФЗ 40 
"I нвестицi йна нерухомi сть"  будi влi вi дображаються в фi нансовi й звi тностi як 
i нвестицi йна нерухомi сть якщо площа, яку займає пi дприємство пi д власнi потреби 
незначна. 
 Згi дно прийнятої облi кової полi тики i нвестицi йною нерухомi стю є будi влi,  в яких 
площа надана в оренду складає бi льше  20%: 
Пi сля первi сного визнання i нвестицi йна нерухомi сть облi ковується за первi сною 
вартi стю за вирахуванням накопиченої амортизацi ї та накопичених збиткi в вi д 
знецi нення активi в. 
Амортизацi я на i нвестицi йну нерухомi сть обчислюється прямолi нi йним методом. 



 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
Первi сна вартi сть i нвестицi йної нерухомостi: 1933 2037 
Сума зносу 1083 1101 
Залишкова вартi сть 850 936 
 
I нвестицi йна нерухомi сть станом на 31.12.2014 р. має загальну площу 3554,6 кв. м. 
В операцi йну оренду передано  - 1555,9 кв.  
 
3. Нематерi альнi активи. 
 
У складi нематерi альних активi в пi дприємства знаходяться нематерi альнi активи у 
виглядi програмних забезпечень, якi враховуються на балансi по цi нам придбання, а 
також наукова документацi я. 
Амортизацi я на нематерi альнi активи нараховується прямолi нi йним методом. 
 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
Первi сна вартi сть нематерi альних активi в 1390 2830 
Сума зносу 213 222 
Залишкова вартi сть 1177 2608 
 
До складу НМА включено 
- програмне забезпечення пi дприємства - 725,1 т. грн. 
- конструкторська документацi я - 624,2 т. грн.  
- технi чнi умови - 40,7 т. грн 
У 2014 р. була проведена дооцi нка конструкторської документацi ї та технi чних умов 
незалежним оцi нювачем на пi дставi договору № 1-2/12/2014  вi д 28.11.2014 р. ФОП 
Бондаренко Д. В. 
Загальна сума дооцi нки склала 1548,5 тис. грн., у т. ч. 
- конструкторської документацi ї на суму - 1248,1 т. грн.,  
- технi чних умов на суму 300,4 т. грн. 
Згi дно договору з ТОВ " СКБ Укрелектромаш" № 08/12/14 вi д 08.12.2014 р. було 
здi йснено реалi зацi ю НМА на загальну суму 3566,7 т. грн. 
     
4. Запаси. 
          Склад запасi в наведений нижче: 
 
 Залишок 
на 31.12.2014 р. Залишок 
на 31.12.2013 р. 
 тис. грн. тис. грн. 
Запаси 9340 9117 
Виробничi запаси 4419 4545 
Незавершене виробництво 2177 2403 
Готова продукцi я 2456 1865 
Товари 288 304 
 
Станом на 31.12.2014 р. залежалi виробничi запаси, якi не можуть бути використанi 
у виробничому процесi вi дсутнi.  
 
Тестування на наявнi сть ознак знецi нення не проводилось. 
 
 Передачi запасi в на комi сi ю, переробку та в залог не здi йснювалось. 
 
 
5. Дебi торська заборгованi сть за товари, роботи, послуги 
I ншi розрахунки та грошовi кошти складають: 
 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
Дебi торська заборгованi сть за товари, роботи, послуги: 7076 4835 
за виданими авансами 1681 426 
з бюджетом  1667 1359 
i з внутрi шнi х розрахункi в 0 0 
I нша поточна дебi торська заборгованi сть 58 362 
 
Сумнi вна та безнадi йна  дебi торська заборгованi сть вi дсутня. 
 
Грошовi кошти 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
в нацi ональнi й валютi 35 57 
в i ноземнi й валютi - - 



 35 57 
Еквi валенти грошових коштi в на балансi не враховуються. 
 
6. Власний капi тал. 
Статутний капi тал складає 8000 тис. грн., який розподi лений на 32000000 простих 
i менних акцi й номi нальною вартi стю 0,25 грн. кожна. У звi тному перi одi змi н у 
статутному капi талi не вi дбувалось. 
Згi дно МСФЗ в балансi станом на 31.12.2014 р. власний капi тал складає    "-" 9679 
тис. грн., в тому числi: 
статутний капi тал - 8000 тис. грн. i нший  
додатковий капi тал -1062 тис. грн. 
непокритий збиток- 18741 тис. грн. 
За 2014 рi к непокритий збиток зменьшився на суму 163 тис. грн. 
 
 
8. I ншi довгостроковi зобов' язання. 
Довгостроковi зобов' язання складаються з авансi в отриманих, строк погашення яких 
складає бi льше 12 мi сяцi в з дати вi дображення у балансi. 
 
 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
I ншi довгостроковi зобов' язання. 
 3374 2112 
Станом на 31.12.2013 р. в балансi враховуються i ншi довгостроковi зобов' язання у 
виглядi  векселi в. До складу цi єї суми входять векселi з строком погашення 
31.12.2018 р. 3169 тис. грн., та векселi з строком погашення 01.12.2019 р. на суму 
4310тис. грн. 
Станом на 31.12.2014 р. змi н в облi ку векселi в не вi дбувалося.  
Згi дно прийнятої облi кової полi тики, довгостроковi фi нансовi зобовязання, якi 
утримуються до повного їх погашення, враховуються на звi тну дату по амортизованi й 
вартостi. 
Дисконтована вартi сть станом на 31.12.2013 р. склала - 2112,0 тис. грн. 
Дисконтована вартi сть станом на 31.12.2014 р. склала - 3374,0 тис. грн. 
 
10. I ншi поточнi зобов' язання. 
Поточнi зобов' язання вi дображаються в балансi по сумi погашення i складають: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.12.2014 31.12.2013 
Поточнi зобов' язання тис. грн. тис. грн. 
" кредиторська заборгованi сть за довгостроковими зово в' язаннями 0 3669 
" товари ( роботи, послуги)   18329 18380 
" поточнi зобов' язання за розрахунками з  бюджетом      355 330 
" поточнi зобов' язання за розрахунками зi страхування      938 606 
" поточнi зобов' язання з оплати працi          1127 940 
" кредиторська заборгованi сть за одержаними авансами                         
 21433 22158 
 42182 46083 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Резерви. 
На балансi пi дприємства облi ковуються  резерви: 



 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
резерв виплат персоналу 486 286 
резерв на гарантi йнi зобов" язання 53 110 
резерв на пенсi йне забезпечення. 919 807 
 1458 1203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звi т про фi нансовi результати ( Звi т про сукупний доход) за 2014 рi к. 
 
Виручку по бартерним контрактам за звi тний перi од пi дприємство не отримувало. 
 
Доход пi дприємства ( без урахування ПДВ) включає в себе: 
 2014 рi к 2013 рi к 
 тис. грн. тис. грн. 
" чистий доход ( виручку) вi д реалi зацi ї продукцi ї ( товарi в, робi т, послуг)                                                                                                                                                                                           
 27210 34234 
" i ншi операцi йнi доходи 13935 14875 
" i ншi фi нансовi доходи 0 0 
" i ншi  доходи 396 1231 
 41541 50340 
 
 
 I ншi операцi йнi доходи включають в себе: 2014 рi к 2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
- доход вi д реалi зацi ї оборотних активi в 769,0 1263,0 
- доход вi д реалi зацi ї i ноземної валюти 213,0 271,4 
- доход вi д операцi йної оренди  778,0 2426,3 
- доход вi д реалi зацi ї необоротних активi в 3769,0 8967,0 
- вi дшкодування витрат  2439,0 1302,0 
- доход вi д операцi йних курсових рi зниць  4676,0 375,0 
- I ншi доходи    1291,0 258,3 
 Разом 13935,0 14875,0 
 
 
 I ншi фi нансовi доходи: 2014 рi к 2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
- доход вi д дисконтування виданих векселi в 0 0 
 
 
 I ншi    доходи: 2014 рi к 2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
- доход вi д оприбуткування лома при списаннi основних засобi в 396 908 
 Реалi зацi я фi нi нвестицi й 0 323 
  396 1231 
 
 
 
 
Витрати пi дприємства: 2014 рi к 2013 рi к 
 тис. грн. тис. грн. 
" собi вартi сть реалi зованої продукцi ї ( товарi в, робi т, послуг)   22799 32773 
" адмi нi стративнi витрати               4683 7925 
" витрати на збут                                           563 1481  
" i ншi операцi йнi витрати                                           16005
 8476 
" фi нансовi витрати                                                         
 1542 1537 
" i ншi  витрати                                           60 468 
 45652 52660 
 
 



 
 
 До складу адмi нi стративних витрат увi йшли: 2014 рi к 2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
- основна та додаткова заробi тна плата  1211 1965 
- нарахування  на заробi тну плату  459 746 
- витрати на вi дрядження  1 1 
- канцелярськi витрати  19 20 
- амортизацi йнi вi драхування  61 99 
 утримання терi торi ї пi дприємства  4 8 
- аренда транспорту  22 48 
 утримання  транспорту  47 109 
 послуги зв" язку та i нтернету 82 54 
 утримання воєнизованої охорони  5 9 
- оплата за комунальнi послуги  130 198 
- розрахунково- касове обслуговування  78 99 
- податки 1520 1986 
- страховi витрати  475 1606 
- послуги обслуговування адмi нкорпусу  54 78 
- послуги по навчанню та пi дготовку кадрi в, кадровi об" яви  8 10 
- витрати на перi одичнi видання 7 17 
- послуги стороннi х органi зацi й по ремонту  та обслуговуванню обладнання 
 38 94 
- проведення рi чних зборi в 151 154 
- витрати на отримання лi цензi й, дозволi в 8 20 
- аудиторськi, юридичнi послуги 190 507 
- I ншi витрати для господарчих потреб  113 97 
  4683 7925 
 
 
 До складу  витрат на збут увi йшли: 2014 рi к 2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
- основна та додаткова заробi тна плата  18 47 
- нарахування  на заробi тну плату  5 12 
- витрати на виготовлення та ремонт тари  139 219 
 утримання складi в збуту пi дприємства  90 179 
- Витрати на  транспортировку  15 1 
 Комi сi йнi витрати  216 853 
 Сертифi кацi я продукцi ї 25 53 
- I ншi витрати пов" язанi i з збутом продукцi ї  54 116 
 амортизацi йнi вi драхування  1 1 
  563 1481 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I ншi операцi йнi витрати включають в себе: 2014 рi к 2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
- оплата лi карняних листi в за рахунок пi дприємства  25 59,4 
- премi я  15 200,4 
- собi вартi сть реалi зованих запасi в 785 1202,7 
- собi вартi сть реалi зованих послуг 1778 1798,7 
- собi вартi сть реалi зованих НА 3056 1356,2 
- матерi альна допомога  6 12,8 
- Витрати, пов' язанi з браком продукцi ї ( крi м тех.) 117 394,0 
- нарахування пенсi онерам за списком 1, 2 919 804,2 
- нарахування пенсi онерам наукової дi яльностi 2,5 2,8 
- пенi, штрафи  71 12,1 
- сплата за скорочений тиждень  0 188,6 
- I ншi витрати операцi йної дi яльностi  2736,3 1089,2 
- нарахування ЄСВ на лi карнянi листи  22 217,7 
- ПДВ який не пi длягає вi дшкодуванню  2,2 37,0 
- витрати на утримання гуртожитку  102 185,5 
- списання безнадi йної дебi торської заборгованостi  34 59,8 



- списання ТМЦ 190 
 193,9 
- втрати вi д курсових рi зниць 6144 661,0 
  16005,0 8476,0 
 
 Фi нансовi витрати:  
2014 рi к  
2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
- Вi дсотки по кредитам 280 1421 
 амортизацi я дисконту 1262 116 
  1542 1537 
 
 
  
 
2014 рi к  
 
2013 рi к 
 тис. грн. тис. грн. 
Витрати ( дохi д) з податку на прибуток  163 (892) 
 
 
Розрахунок вi дстрочених податкових активi в 
 
  на 31.12.2014 на 31.12.2013 
передплата на 01.04.2011 г. ( без пдв) 3 190 261,00   3 190 261,00   
амортизацi я податкової рi зницi  410785,31 
резервы 1258161 1203161,86 
дi сконт по векселям -4327000 -5367000 
ставка податку  на прибуток % 18 18 
 + ВПА ;  - ВПЗ 22855,96   -101 302,53   
 
Вартi сть змi н на 31.12.2014 р. - 123158,49 грн. 
 
 
  2014 рi к 2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
 Чистий фi нансовий результат:   -3948 -3212 
 
 
                                СУКУПНИЙ ДОХI Д 
  2014 рi к 2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
 Дооцi нка ( уцi нка) необоротних активi в 3097 1549 
 I нший сукупний дохi д 1014  
 Сукупний дохi д 163 -1663 
Основною причиною збиткi в за результатами дi яльностi пi дприємства у  є суттеве  
зменьшення виробництва та реалi зацi ї продукцi ї. 
 
Прибуток на акцi ю: 
Чистий прибуток ( збиток): 
за 2013 рi к   -  (3212) тис. грн. 
за 2014 рi к - (3948) тис. грн. 
Середньорi чна кi лькi сть простих акцi й -32000000 шт. 
Скоригована середньорi чна кi лькi сть простих акцi й - 32000000 шт. 
Чистий прибуток ( збиток) на одну акцi ю: 
за 2013 рi к  -  (0,10038) грн. 
за 2014 рi к  -  (0,12338) грн. 
 
 
Звi т про рух грошових коштi в за 2014 рi к 
На балансi враховуються грошовi кошти:  
 
 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
в нацi ональнi й валютi 35 57 
в i ноземнi й валютi - - 
 35 57 
Еквi валенти грошових коштi в на балансi не враховуються. 



Грошовi кошти за 2014 рi к складаються з коштi в вi д операцi йної дi яльностi, 
i нвестицi йної та фi нансової дi яльностi. Чистий  рух грошових коштi в у результатi 
операцi йної дi яльностi за 2014 рi к склав 4526 тис. грн. Чистий рух коштi в вi д 
i нвестицi йної дi яльностi складав  449 тис. грн. за рахунок отриманих коштi в вi д 
реалi зацi ї основних засобi в. Видаток чистого руху коштi в вi д фi нансової дi яльностi 
складає   -4997 тис. грн. за рахунок виплати вi дсоткi в за користуванням 
довгостроковою позикою та повернення позики та фi нансової допомоги. 
Чистий рух коштi в  за 2014 рi к склав 22 тис. грн. 
Звi т про власний капi тал за 2014 рi к 
Власний капi тал становить:     
 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
Зареєстрований капi тал 8000 8000 
Капi тал у дооцi нках  1549 
Додатковий капi тал 1062 1062 
Нерозподi лений прибуток (18741) (18904) 
 (9679) (8293) 
 
За 2014 рi к власний капi тал зменшився на 1386 тис. грн. за рахунок зменшення 
капi талу у дооцi нках, та зменьшення нерозподi леного прибутку. I ншi компоненти 
власного капi талу залишились без змi н. 
Операцi ї з пов' язаними сторонами. 
Протягом 2014 р. пi дприємство здi йснювало операцi ї з пов" язаною особою ( частка 
уставного фонду належить пi дприємству). 
Сальдо по розрахунках i з пов' язаною стороною, а також вплив на фi нансовi 
результати представлена нижче. 
                                         станом                        
                                    на 31.12.2014 р.       
  Аванси виданi                                                      0,0                                 
Дебi торська заборгованi сть                        592283,63 грн.          
Кредиторська заборгованi сть                    16581826,74 грн.         
Виручка вi д реалi зацi ї  за 2014 р.               10395797,66 грн.         
Закупки у зв' язаних сторi н у 2014 р.         12920293,47 грн. 
 
 
Подi ї пi сля звi тної дати. 
Подi й, якi могли б суттєво вплинути на дi яльнi сть пi дприємства, пi сля звi тної дати 
до дати затвердження фi нансової звi тностi не вi дбулось. 
 
 
 
Генеральний  директор     Митрохин Г. О. 
 
Головний бухгалтер      Бикова О. Ю. 
 
 
 
Примi тки 
до   фi нансової звi тностi 
ПУБЛI ЧНОГО АКЦI ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
" ХАРКI ВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНI ЧНИЙ ЗАВОД 
" УКРЕЛЕКТРОМАШ" 
за рi к, що завершився 31.12.2014 р. 
 
Фi нансова звi тнi сть ПУБЛI ЧНОГО АКЦI ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ХАРКI ВСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОТЕХНI ЧНИЙ ЗАВОД " УКРЕЛЕКТРОМАШ" ( ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ") ( далi по 
тексту пi дприємство) складена у вi дповi дностi з Законом України " Про 
бухгалтерський облi к та фi нансову звi тнi сть в Українi" № 996- ХI У вi д 16.07.99 р. зi 
змi нами та доповненнями, мi жнародними стандартами фi нансової звi тностi ( МСФЗ),  
мi жнародними стандартами бухгалтерського облi ку ( МСБО) та тлумаченнями, 
розробленими Комi тетом з тлумачень мi жнародної фi нансової звi тностi та облi ковою 
полi тикою прийнятою Наказом директора пi дприємства № 200/1 вi д  07.12.2011 р. 
Згi дно Наказу директора №200/1 вi д 07.12.2011 р. датою переходу на МСФЗ прийнято 1 
сi чня 2012 р. 
 До складу фi нансової звi тностi за 2014 рi к  входить: 
- Баланс ( Звi т про фi нансовий стан) станом на 31.12.2014 р.; 
- Звi т про фi нансовi результати ( Звi т про сукупний дохi д) за 2014 рi к; 
- Звi т про рух грошових коштi в за 2014 рi к; 
- Звi т про власний капi тал за 2014 рi к; 
- Примi тки до фi нансової звi тностi за 2014 рi к. 



Валютою фi нансової звi тностi є грошова одиниця України - гривня, одиниця вимi ру -   
тис. грн. 
 
 
Пi дприємство Харкi вський електротехнi чний завод було створено в 1932 р. на базi 
збройних майстерень. Пi дприємство не мало вузької спецi алi зацi ї та здi йснювало 
виробництво широкого асортименту товарi в. У 1932 р. вi дкрився цех по виробництву 
електродвигунi в. В 1938 р. пi дприємство отримало нове найменування - " ХАРКI ВСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОТЕХНI ЧНИЙ ЗАВОД " УКРЕЛЕКТРОМАШ". В 1965 р. ХЕЛЗ почав здi йснювати серi йний 
випуск побутових електронасосi в. В 1994 р. в ходi приватизацi ї пi дприємство 
перетворено у Вi дкрите акцi онерне товариство. В 2011 р. товариство у зв" зку з 
дематерi алi зацi єю акцi й перейменовано у ПУБЛI ЧНЕ АКЦI ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
" ХАРКI ВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНI ЧНИЙ ЗАВОД " УКРЕЛЕКТРОМАШ" ( ПуАТ ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ"). 
         У своїй дi яльностi ПУБЛI ЧНЕ АКЦI ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ХАРКI ВСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОТЕХНI ЧНИЙ ЗАВОД " УКРЕЛЕКТРОМАШ", керується нормами Цивi льного Кодексу 
України, Господарського Кодексу України, Законами України " Про акцi онернi 
товариства", " Про цi ннi папери та фондовий ринок", " Про Нацi ональну депозитарну 
систему та особливостi електронного обi гу цi нних паперi в в Українi", " Про державне 
регулювання ринку  цi нних   паперi в   в   Українi",   i ншими   вi дповi дними   
пi дзаконними  нормативно- правовими актами, положеннями Статуту, а також 
внутрi шнi ми правилами, процедурами, регламентами та i ншими локальними актами 
пi дприємства, що можуть прийматися вi дповi дно до вимог Статуту. 
Особова i нформацi я про пi дприємство  
I дентифi кацi йний код 00213799 
Мi сце знаходження: 61001 м. Харкi в, Московський район, вул. I скринська, 37. 
Згi дно Довi дки " Про включення до Єдиного державного реєстру пi дприємств та 
органi зацi й України" № 674085 вi д 27.08.2012 р. види дi яльностi: 
27.11 Виробництво електродвигунi в, генераторi в i трансформаторi в 
28.13 Виробництво i нших помп i компресорi в 
46.69 Оптова торгi вля i ншими машинами й устаткуванням 
46.90 Неспецi алi зована оптова торгi вля 
47.19 I ншi види роздрi бної торгi влi в неспецi алi зованих магазинах 
49.41 Вантажний автомобi льний транспорт 
Основною дi яльнi стю пi дприємства є виробництво та реалi зацi я електродвигунi в та 
побутових насосi в. 
Генеральний директор ПуАТ " ХЕЛЗ " Укрелектромаш" - Митрохi н Г. О. Головний бухгалтер 
ПуАТ " ХЕЛЗ " Укрелектромаш" - Бикова О. Ю. 
 
Основа пi дготовки фi нансової звi тностi. 
Дана фi нансова звi тнi сть пi дготовлена вi дповi дно до Мi жнародних стандартi в 
фi нансової звi тностi ( далi - МСФЗ), що є чинними та офi цi йно опублi кованi на сайтi 
Мi нi стерства фi нансi в України станом на 31.12.2014 р. Пi дприємство не застосовує 
жодних МСФЗ достроково. 
Формат фi нансових звi тi в представлений з урахуванням вимог Мi нi стерства фi нансi в 
України, що затверджує форми фi нансових звi тi в в Українi. Рядки не мi стять 
посилань на вi дповi днi Примi тки, тому що це не передбачено формами, але Примi тки 
структурованi для полегшення користування.  
Пi дприємство веде свої бухгалтерськi записи в українськi й гривнi, як того 
вимагають нацi ональнi стандарти бухгалтерського облi ку. Виходячи з економi чної 
сутностi операцi й та обставин дi яльностi, пi дприємство визначило українську гривню 
в якостi функцi ональної валюти. Виходячи з цього, операцi ї в i нших валютах, нi ж 
гривня, повиннi розглядатися як операцi ї в i ноземних валютах. Валютою подання 
фi нансової звi тностi також визначена українська гривня. Ця фi нансова звi тнi сть 
складена в тисячах гривень, всi суми округленi до тис. грн., крi м випадкi в, де 
вказано i нше. 
Ця фi нансова звi тнi сть пi дготовлена з використанням припущення про продовження 
дi яльностi пi дприємства  в осяжному майбутньому, що передбачає реалi зацi ю активi в 
та погашення зобов' язань в ходi нормальної операцi йної дi яльностi. Вi дповi дно, 
коригування балансової вартостi та  класифi кацi ї рядкi в активу з метою їх 
вi дображення по реально вi дшкодовуванi й  величинi, яка була б необхi дна у випадку 
неможливостi продовження нормальної дi яльностi пi дприємства  або реалi зацi ї 
пi дприємством своїх активi в у порядку, який не вi дповi дає умовам ведення 
нормальної господарської дi яльностi, в дану фi нансову звi тнi сть не вносилося. 
Дана фi нансова звi тнi сть пi дготовлена у вi дповi дностi з принципом оцi нки за 
i сторичною собi вартi стю за виключенням довгострокової дебi торської заборгованостi, 
яка оцi нювалась за амортизованою вартi стю. 
Пi дготовка фi нансової звi тностi вимагає вi д керi вництва оцi нок i припущень, якi 
впливають на вi дображення у звi тностi сум активi в i зобов' язань та розкриття 
i нформацi ї про потенцi йнi активи та зобов' язання на дату складання балансу ( звi ту 
про фi нансовий стан). Фактичнi результати можуть вi дрi знятися вi д поточних оцi нок. 
Цi оцi нки перi одично переглядаються, i у випадку необхi дностi коригувань такi 



коригування вi дображаються у складi фi нансових результатi в за перi од, коли про них 
стає вi домо. 
Найбi льш важливi областi, якi потребують використання оцi ночних суджень та 
допущень, включають: 
" резерв по сумнi вним боргам 
" резерв на виплату вi дпусток працi вникам 
" резерв на витрати по гарантi йним ремонтам 
" амортизована вартi сть довгострокових фi нансових активi в 
" основнi засоби. 
 
Опис важливих аспектi в облi кової полi тики 
Облi кова полi тика прийнята Наказом директора пi дприємства № 200/1 вi д  
07.12.2011 р. Протягом 2013-2014 рр. облi кова полi тика фактично не змi нювалася.  
Основнi засоби.  
Об' єкти основних засобi в вi дображаються у фi нансовi й звi тностi за фактичними 
витратами за вирахуванням накопиченої амортизацi ї та збиткi в вi д знецi нення.  
До основних засобi в вi дносяться матерi альнi активи, якi використовуються в 
господарськi й дi яльностi бi льше року та вартi сть яких перевищує 2500 грн.  
Амортизацi я основних засобi в нараховується лi нi йним методом протягом 
передбачуваного строку їх корисного використання. 
 
I нвестицi йна нерухомi сть. 
До i нвестицi йної нерухомостi вi дносяться будi влi, примi щення або частини будi вель, 
утримуванi з метою отримання орендних платежi в та, якщо частина площi об' єкта 
переданого в оренду складає бi льше  20%. 
Пi сля первi сного визнання i нвестицi йна нерухомi сть облi ковується за первi сною 
вартi стю за вирахуванням накопиченої амортизацi ї та накопичених збиткi в вi д 
знецi нення активi в. 
 Амортизацi я об' єктi в i нвестицi йної нерухомостi нараховується з використанням 
лi нi йного метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх 
корисного використання проводиться рi вномi рно i вi дображається у складi витрат. 
 
Нематерi альнi активи. 
Нематерi альнi активи облi ковуються за первi сною вартi стю за вирахуванням 
накопиченої амортизацi ї та накопичених збиткi в вi д знецi нення. 
 Амортизацi я нематерi альних активi в нараховується з використанням лi нi йного 
метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного 
використання проводиться рi вномi рно. 
 
Запаси. 
Запаси  вi дображаються по найменшi й з двох величин: фактичнi й собi вартостi, або 
чистi й цi нi можливої реалi зацi ї. 
Для облi ку запасi в застосовується метод i дентифi кацi ї i ндивi дуальних затрат.  
Собi вартi сть включає витрати на придбання запасi в, їх доставку до даного 
мi сцезнаходження i на приведення їх у вi дповi дний стан.  
Вартi сть незавершеного виробництва  включає вартi сть сировини i матерi алi в, прямi 
витрати працi та i ншi прямi витрати, а також вi дповi дну частку виробничих 
накладних витрат. 
Фi нансовi i нструменти. 
Фi нансовi i нструменти, вi дображенi в Балансi пi дприємства, включають фi нансовi 
i нвестицi ї, торговельну та i ншу дебi торську заборгованi сть, грошовi кошти,  
торговельну та i ншу кредиторську заборгованi сть.  
Фi нансовi i нвестицi ї ( крi м i нвестицi й, якi утримуються пi дприємством до їх 
погашення) на дату балансу облi ковуються по їх собi вартостi з урахуванням 
зменшення корисностi i нвестицi ї, якщо їх справедливу вартi сть неможливо визначити. 
Довгострокова дебi торська заборгованi сть  оцi нюється за амортизованою вартi стю, 
яка розраховується з використанням методу ефективної ставки вi дсотка, за 
вирахуванням збиткi в вi д їх знецi нення. Для розрахунку ефективної ставки вi дсотка 
приймається середня депозитна ставка НБУ на звi тну дату. 
Знецi нення дебi торської заборгованостi розглядається на рi внi окремих активi в. Всi 
такi активи оцi нюються  на предмет знецi нення в i ндивi дуальному порядку. 
 Збитки визнаються за перi од i вi дображаються на рахунку резерву сумнi вних боргi в, 
величина якого вi днi мається з вартостi дебi торської заборгованостi. 
У разi неможливостi повернення дебi торської заборгованостi вона списується за 
рахунок створеного резерву сумнi вних боргi в.      
 
Визнання доходi в i витрат. 
Доходи i витрати вi дображаються у вi дповi дностi з принципом нарахувань. 
Виручка визнається, якщо i снує вi рогi днi сть того, що пi дприємство отримає 
економi чнi вигоди, та якщо виручка може бути надi йно оцi нена. Виручка оцi нюється 



за справедливою вартi стю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок та i нших 
податкi в. 
      Процентнi доходи i процентнi витрати вi дображаються у складi прибутку або 
збитку з використанням методу ефективної процентної ставки.  
Непроцентнi витрати вi дображаються на дату отримання вi дповi дних товарi в i надання 
вi дповi дних послуг, за винятком випадкi в, коли витрати пов' язанi з передбачуваним 
зобов' язанням, в результатi якого зобов' язання i вi дповi днi витрати вi дображаються 
у фi нансовi й звi тностi.  
 
Резерви. 
Пi дприємство створює резерв виплат персоналу, резерв на гарантi йнi зобов" язання, 
резерв на пенсi йне забезпечення. 
 
 
Винагороди працi вникам. 
Виплати по заробi тнi й платi, сплаченi вi дпуски i лi карнянi, премi ї i не грошовi 
виплати нараховуються в тому перi одi в якому вi дповi днi винагороди надавалися 
персоналу пi дприємства. 
 
Взаємозалi ки.  
Мi ж фi нансовими активами i зобов' язаннями можуть проводитися взаємозалi ки, i в 
бухгалтерському балансi вi дображається чиста величина тi льки за наявностi юридично 
закрi пленого права на залi к вi дображених сум i i снуючого намi ру або провести 
розрахунок шляхом взаємозалi ку, або реалi зувати актив i погасити зобов' язання 
одночасно. 
 
 
Змi ни до МСФЗ, що набрали чинностi у 2014 роцi, та їхнi й вплив на фi нансову 
звi тнi сть 
 
Змi ни до дi ючих стандартi в МСФЗ i новий коментар, що набрали чинностi, починаючи з 
1 сi чня 2014 року: 
"  Змi ни в МСФЗ (IAS) 32 " Фi нансовi i нструменти: подання", що стосуються 
критерi їв взаємозалi ку фi нансових активi в та фi нансових зобов' язань. Поправки 
роз' яснюють, що право залi ку має i снувати на поточний момент, тобто не повинно 
залежати вi д майбутнi х подi й. Воно також повинно бути юридично дi йсним для всi х 
контрагентi в в ходi звичайної дi яльностi, а також у разi невиконання зобов' язань, 
неплатоспроможностi або банкрутства. 
"  Змi ни до МСФЗ (IFRS) 10 " Консолi дована фi нансова звi тнi сть", МСФЗ (IFRS) 12 
" Розкриття i нформацi ї про частки участi в i нших суб' єктах господарювання" i МСФЗ 
(IAS) 27 " Консолi дована та окрема фi нансова звi тнi сть" щодо i нвестицi йних 
пi дприємств. Поправки до стандартi в стосуються i нвестицi йних органi зацi й, як 
таких, що: 
" отримують кошти вi д одного або бi льше i нвесторi в з метою надання даному 
i нвестору послуг з управлi ння i нвестицi ями; 
" приймає на себе перед i нвестором зобов' язання в тому, що метою її бi знесу є 
i нвестування коштi в виключно для отримання доходу вi д приросту вартостi капi талу, 
i нвестицi йного доходу або того i i ншого; 
" оцi нює i визначає результати дi яльностi практично по всi х своїх i нвестицi ях 
на основi їх справедливої вартостi. 
Материнськi i нвестицi йнi компанi ї повиннi враховувати i нвестицi ї в дочi рнi 
компанi ї за справедливою вартi стю з вi дображенням їх переоцi нок через прибуток або 
збиток вi дповi дно до МСФЗ 9 " Фi нансовi i нструменти". 
ПуАТ " ХЕЛЗ " Укрелектромаш"  не визначено i нвестицi йною компанi єю. 
"   Змi ни в МСФЗ (IAS) 36 " Зменшення корисностi активi в" щодо додаткових 
розкриттi в. Поправки скасовують вимогу про необхi днi сть розкриття очi куваного 
вi дшкодування по кожнi й одиницi, яка генерує грошовi кошти ОГГК, для яких 
балансова вартi сть гудвi лу або нематерi ального активу з невизначеним строком 
корисного використання, розподi леного на ОГГК, є значною в порi вняннi i з загальною 
балансовою вартi стю гудвi лу або нематерi ального активу з невизначеним строком 
корисного використання, якщо знецi нення не виникло. 
"  Змi ни в МСФЗ (IAS) 39 " Фi нансовi i нструменти: визнання та оцi нка" щодо 
новацi ї фi нансових i нструментi в i облi ку хеджування. 
"  I нтерпретацi я КТМФЗ (IFRIC) 21 " Обов' язковi платежi". Зобов' язуючою подi єю, 
що призводить до виникнення зобов' язань щодо сплати державних зборi в, є подi я, яка 
визначається законодавством, як подi я, що приводить до зобов' язання по сплатi 
збору. Зобов' язання зi сплати державних зборi в не повинно вi дображатися як 
очi куване або вi дкладене у промi жнi й фi нансовi й звi тностi, якщо воно не буде 
вi дображатися як очi куване або вi дкладене в рi чнi й фi нансовi й звi тностi. 
Цi змi ни не мали суттєвого впливу на фi нансову звi тнi сть пi дприємства. 
 



Стандарти, поправки до МСФЗ та i нтерпретацi ї, що були випущенi у 2014 роцi, але не 
набрали чинностi, та їхнi й вплив на фi нансову звi тнi сть у майбутньому 
 
Ряд нових стандартi в, поправок та i нтерпретацi й до стандартi в, що набувають 
чинностi для рi чних перi одi в, якi починаються пi сля 31.12.2014 р., були виданi у 
2014 роцi: 
"  Змi ни до МСФЗ (IFRS) 11 " Спi льна дi яльнi сть" ( випущено в травнi 2014 р., 
застосовуються для рi чних звi тних перi одi в, що починаються 1 сi чня 2016 р. або 
пi знi ше) з облi ку придбання часток у спi льних операцi ях. Змi на мi стить настанови 
щодо вi дображення придбання часток у спi льних операцi ях, що є окремим бi знесом. 
Оцi нено, що цi змi ни не матимуть впливу на фi нансову звi тнi сть пi дприємства, 
оскi льки пi дприємство не має угод про спi льну дi яльнi сть.  
"  Змi ни в МСФЗ (IAS) 16 " Основнi засоби" i МСФЗ (IAS) 38 " Нематерi альнi 
активи" ( випущенi в травнi 2014 р., застосовуються для рi чних звi тних перi одi в, що 
починаються 1 сi чня 2016 р. або пi знi ше) щодо уточнення припустимих методi в 
нарахування амортизацi ї. У зазначенi й змi нi Рада (IASB) роз' яснює, що використання 
методi в, заснованих на виручцi, для розрахунку амортизацi ї активу не є 
об' рунтованим, так як виручка вi д дi яльностi, яка включає використання активу, 
зазвичай вi дображає фактори, якi не є споживанням економi чних вигод, пов' язаних з 
цим активом. Оцi нено, що цi змi ни не матимуть впливу на фi нансову звi тнi сть 
пi дприємства, оскi льки пi дприємство не застосовує метод нарахування амортизацi ї 
заснований на виручцi. 
"  Змi ни в МСФЗ (IAS) 1 " Подання фi нансової звi тностi" ( випущенi в груднi 2014 
р., застосовуються для рi чних звi тних перi одi в, що починаються 1 сi чня 2016 р. або 
пi знi ше). Стандарт був змi нений для уточнення поняття суттєвостi i пояснює, що 
пi дприємство не зобов' язане надавати окреме розкриття, що вимагається МСФЗ, якщо 
i нформацi я, що випливає з даного розкриття, є несуттєвою, навi ть якщо МСФЗ мi стить 
список окремих розкриттi в або описує їх як мi нi мальнi вимоги. Стандарт також надає 
нове керi вництво щодо промi жних пi дсумкових сум у фi нансовi й звi тностi. Оцi нено, 
що цi змi ни не матимуть суттєвого впливу на фi нансову звi тнi сть пi дприємства. 
"  МСФЗ (IFRS) 15 " Виручка за договорами з покупцями" ( випущений в травнi 2014 
р., застосовується для рi чних звi тних перi одi в, що починаються з 1 сi чня 2017 р. 
або пi знi ше). Новий стандарт встановлює основний принцип, що виручка повинна 
визнаватися в момент передачi товарi в або надання послуг покупцю за договi рною 
цi ною. Виручка вi д продажу товарi в, супроводжуваних наданням послуг, якi можуть 
бути вi докремленими, визнається окремо вi д виручки вi д надання послуг, а знижки 
вi д договi рної цi ни розподi ляються на окремi елементи виручки. У випадках, коли 
сума оплати змi нюється з будь- якої причини, виручка вi дображається в розмi рi 
мi нi мальних сум, якi не схильнi до суттєвого ризику анулювання. Витрати i з 
забезпечення виконання договорi в з покупцями повиннi визнаватися як актив та 
списуватися протягом всього перi оду, в якому отриманi вигоди вi д реалi зацi ї 
контракту. За попереднi ми оцi нками, застосування стандарту не матиме i стотного 
впливу на фi нансову звi тнi сть . 
"  МСФЗ (IFRS) 9 " Фi нансовi i нструменти" ( випущений в липнi 2014 року, 
застосовується до рi чних звi тних перi одi в, що починаються з 1 сi чня 2018 р. або 
пi знi ше). МСФЗ (IFRS) 9 замi нює частини МСФЗ (IAS) 39, що стосуються класифi кацi ї 
та оцi нки фi нансових активi в. Фi нансовi активи повиннi класифi куватися за двома 
категорi ями оцi нки: оцi нюванi за справедливою вартi стю та оцi нюванi за 
амортизованою вартi стю. Класифi кацi я залежить вi д бi знес- моделi управлi ння 
фi нансовими i нструментами пi дприємства i вi д характеристик потокi в грошових 
коштi в, передбачених контрактом щодо i нструменту. Вимоги облi ку хеджування були 
скоригованi для встановлення бi льш тi сного зв' язку облi ку з управлi нням ризиками. 
Пi дприємство не має намi ру застосовувати цей стандарт достроково. Пi дприємство ще 
не проводило аналi з можливого впливу МСФЗ 9 на його фi нансовий стан чи результати 
дi яльностi. 
 
Жоден i з зазначених вище стандартi в чи поправок  пi дприємство у 2014 роцi не 
застосувала достроково. 
 
Баланс ( Звi т про фi нансовий стан) станом на 31.12.2014 р. 
Актив Код рядка Баланс на 31.12.2014 г 
 по МСФО Баланс на 31.12.2013 г по МСФО 
1 2    
Нематерi альнi активи:      
Залишкова вартi сть 1000 1177 2608 
Первi сна вартi сть 1001 1390 2830 
накопичена амортизацi я 1002 213 222 
Незавершене будi вництво 1005 1666 1578 
Основнi засоби: Залишкова вартi сть 1010 17800 17198 
Первi сна вартi сть  1011 53942 54323 
Знос 1012 36142 37125 



I нвестицi йна нерухомость 1015 850 936 
Первi сна вартi сть i нвестицi йної нерухомостi 1016 1933 2037 
Знос i нвестицi йної нерухомостi 1017 1083 1101 
Довгостроковi бi ологi чнi активи:   0 0 
справедлива ( залишкова вартi сть) 1020 0 0 
первi сна вартi сть 1021 0 0 
накопичена амортизацi я 1022 0 0 
Довгостроковi фi нансовi i нвестицi ї:                                          якi 
облi ковуються за методом участi в капi талi i нших пi дприємств 1030 0 0 
i ншi фi нансовi i нвестицi ї 1035 0 0 
Довгострокова дебi торська заборгованi сть 1040 0 0 
Вi дстроченi податковi активи 1045 62 0 
Гудвi л 1050 0 0 
I ншi необоротнi активи 1090 0 0 
Усього за роздi лом I 1095 21 555 22 320 
II. Оборотнi активи      
запаси 1100 9340 9117 
Виробничi запаси 1101 4419 4545 
незавершене виробництво 1102 2177 2403 
Готова продукцi я 1103 2456 1865 
Товари 1104 288 304 
Дебi торська заборгованi сть за товари, роботи, послуги: 1125 7076 4835 
за виданими авансами 1130 1681 426 
з бюджетом  1135 1667 1359 
i з внутрi шнi х розрахункi в 1145 0 0 
I нша поточна дебi торська заборгованi сть 1155 58 362 
Поточнi фi нансовi i нвестицi ї 1160 0 0 
Грошовi кошти та їх еквi валенти: 1165 35 57 
витрати майбутнi х перi одi в 1170 0 0 
I ншi оборотнi активи 1190 3354 3937 
Усього за роздi лом II 1195 23 211 20 093 
III. Необоротнi активи та групи вибуття 1200    
Баланс 1300 44 766 42413 
Пассив      
I. Власний капi тал      
Статутний капi тал 1400 8000 8000 
капi тал у дооцi нках 1405 0 1549 
Додатковий капi тал  1410 1062 1062 
Резервний капi тал 1415 0 0 
Нерозподi лений прибуток ( непокритий збиток) 1420 -18741 -18904 
Неоплачений капi тал 1425 0 0 
Вилучений капi тал 1430 0 0 
Усього за роздi лом I 1495 -9676 -8293 
II. Довгостроковi зобов' язання      
Вi дстроченi податковi зобов' язання 1500 0 101 
Довгостроковi кредити банкi в 1510 0 0 
I ншi довгостроковi фi нансовi зобов' язання 1515 3374 2112 
Довгостроковi забезпечення 1520 772 917 
Усього за роздi лом II 1595 4146 3130 
III. Поточнi зобов' язання      
Короткостроковi кредити банкi в 1600 0 0 
Поточна заборгованi сть за довгостроковими зобов' язаннями 1610 0 3669 
Кредиторська заборгованi сть за товари, роботи, послуги 1615 18329 18380 
з бюджетом 1620 355 330 
зi страхування 1625 938 606 
з оплати працi 1630 1127 940 
з одержаних авансi в 1635 21433 22158 
поточнi забезпечення 1660 486 286 
доходи майбутнi х перi одi в 1665  0 
I ншi поточнi зобов' язання 1690 7631 1207 
Усього за роздi лом III 1695 50 299 47576 
IV. Зобов* язання НА 630    
Баланс 1900 44 766 42413 
 
1. Основнi засоби. 
На балансi пi дприємства облi ковуються  основнi засоби: 
 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
Первi сна вартi сть  53942 54323 
Сума зносу 36142 37125 
Залишкова вартi сть 17800 17198 



 
Амортизацi я основних засобi в обчислюється прямолi нi йним методом.                                                                                                                          
 
Протягом 2014 р. на пi дприємствi було здi йснено ремонт основних засобi в на загальну 
вартi сть 699020.55 грн. У т. ч. 
-  корпусу кольорового  лиття на загальну суму - 569838,00 грн., 
           -        ремонт обладнаня на загальну сумму-  129182,55 грн. 
         
 Протягом 2014 р. було реалi зовано основних засобi в на суму 80061,18 грн. У т. ч. 
- обладнання на загальну сумму- 54534,08 грн. 
- пресформи на загальну сумму-  25527,10 грн. 
 
 
Нерухомi сть пi дприємства 
- лит. К-4, М-2, Ф-2, С-1 пом. № 11-16, загальною площею 14 306,5 кв. м. заставною 
вартi стю 19 935 900,00 грн. передана у i потеку нежитлових будi вель Збербанку Росi ї 
на пi дставi договору б/ н вi д 19.04.2011 р. 
 
  
Станом на 31.12.2014 р. на пi дприємствi не i снує основних засобi в, вилучених з 
експлуатацi ї для продажу. 
Переоцi нка основних засобi в не проводилась.  
         До складу основних засобi в входять  об' єкти соцi альної сфери. 
 Залишкова вартi сть на 01.01.2014 р Залишкова вартi сть на 31.12.2013 р 
88-38-1 столова 30610,84 31 272,76 
88-52-1 клуб КП-10 125358,52 129 338,92 
гуртожиток вул. Сергi ївська 8  194514,3 197 450,34 
разом 350483,66 358 062,02 
 
Вказанi об' єкти соцi альної сфери не вi йшли  до приватизацi ї, та є  власнi стю  
держави. Пi дприємство є   балансодержателем.  
 
2. I нвестицi йна нерухомi сть. 
 В оренду переданi частки будi вель, якi окремо продати неможливо. Згi дно МСФЗ 40 
"I нвестицi йна нерухомi сть"  будi влi вi дображаються в фi нансовi й звi тностi як 
i нвестицi йна нерухомi сть якщо площа, яку займає пi дприємство пi д власнi потреби 
незначна. 
 Згi дно прийнятої облi кової полi тики i нвестицi йною нерухомi стю є будi влi,  в яких 
площа надана в оренду складає бi льше  20%: 
Пi сля первi сного визнання i нвестицi йна нерухомi сть облi ковується за первi сною 
вартi стю за вирахуванням накопиченої амортизацi ї та накопичених збиткi в вi д 
знецi нення активi в. 
Амортизацi я на i нвестицi йну нерухомi сть обчислюється прямолi нi йним методом. 
 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
Первi сна вартi сть i нвестицi йної нерухомостi: 1933 2037 
Сума зносу 1083 1101 
Залишкова вартi сть 850 936 
 
I нвестицi йна нерухомi сть станом на 31.12.2014 р. має загальну площу 3554,6 кв. м. 
В операцi йну оренду передано  - 1555,9 кв.  
 
3. Нематерi альнi активи. 
 
У складi нематерi альних активi в пi дприємства знаходяться нематерi альнi активи у 
виглядi програмних забезпечень, якi враховуються на балансi по цi нам придбання, а 
також наукова документацi я. 
Амортизацi я на нематерi альнi активи нараховується прямолi нi йним методом. 
 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
Первi сна вартi сть нематерi альних активi в 1390 2830 
Сума зносу 213 222 
Залишкова вартi сть 1177 2608 
 
До складу НМА включено 
- програмне забезпечення пi дприємства - 725,1 т. грн. 
- конструкторська документацi я - 624,2 т. грн.  
- технi чнi умови - 40,7 т. грн 
У 2014 р. була проведена дооцi нка конструкторської документацi ї та технi чних умов 
незалежним оцi нювачем на пi дставi договору № 1-2/12/2014  вi д 28.11.2014 р. ФОП 
Бондаренко Д. В. 



Загальна сума дооцi нки склала 1548,5 тис. грн., у т. ч. 
- конструкторської документацi ї на суму - 1248,1 т. грн.,  
- технi чних умов на суму 300,4 т. грн. 
Згi дно договору з ТОВ " СКБ Укрелектромаш" № 08/12/14 вi д 08.12.2014 р. було 
здi йснено реалi зацi ю НМА на загальну суму 3566,7 т. грн. 
     
4. Запаси. 
          Склад запасi в наведений нижче: 
 
 Залишок 
на 31.12.2014 р. Залишок 
на 31.12.2013 р. 
 тис. грн. тис. грн. 
Запаси 9340 9117 
Виробничi запаси 4419 4545 
Незавершене виробництво 2177 2403 
Готова продукцi я 2456 1865 
Товари 288 304 
 
Станом на 31.12.2014 р. залежалi виробничi запаси, якi не можуть бути використанi 
у виробничому процесi вi дсутнi.  
 
Тестування на наявнi сть ознак знецi нення не проводилось. 
 
 Передачi запасi в на комi сi ю, переробку та в залог не здi йснювалось. 
 
 
5. Дебi торська заборгованi сть за товари, роботи, послуги 
I ншi розрахунки та грошовi кошти складають: 
 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
Дебi торська заборгованi сть за товари, роботи, послуги: 7076 4835 
за виданими авансами 1681 426 
з бюджетом  1667 1359 
i з внутрi шнi х розрахункi в 0 0 
I нша поточна дебi торська заборгованi сть 58 362 
 
Сумнi вна та безнадi йна  дебi торська заборгованi сть вi дсутня. 
 
Грошовi кошти 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
в нацi ональнi й валютi 35 57 
в i ноземнi й валютi - - 
 35 57 
Еквi валенти грошових коштi в на балансi не враховуються. 
 
6. Власний капi тал. 
Статутний капi тал складає 8000 тис. грн., який розподi лений на 32000000 простих 
i менних акцi й номi нальною вартi стю 0,25 грн. кожна. У звi тному перi одi змi н у 
статутному капi талi не вi дбувалось. 
Згi дно МСФЗ в балансi станом на 31.12.2014 р. власний капi тал складає    "-" 9679 
тис. грн., в тому числi: 
статутний капi тал - 8000 тис. грн. i нший  
додатковий капi тал -1062 тис. грн. 
непокритий збиток- 18741 тис. грн. 
За 2014 рi к непокритий збиток зменьшився на суму 163 тис. грн. 
 
 
8. I ншi довгостроковi зобов' язання. 
Довгостроковi зобов' язання складаються з авансi в отриманих, строк погашення яких 
складає бi льше 12 мi сяцi в з дати вi дображення у балансi. 
 
 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
I ншi довгостроковi зобов' язання. 
 3374 2112 
Станом на 31.12.2013 р. в балансi враховуються i ншi довгостроковi зобов' язання у 
виглядi  векселi в. До складу цi єї суми входять векселi з строком погашення 
31.12.2018 р. 3169 тис. грн., та векселi з строком погашення 01.12.2019 р. на суму 
4310тис. грн. 
Станом на 31.12.2014 р. змi н в облi ку векселi в не вi дбувалося.  



Згi дно прийнятої облi кової полi тики, довгостроковi фi нансовi зобовязання, якi 
утримуються до повного їх погашення, враховуються на звi тну дату по амортизованi й 
вартостi. 
Дисконтована вартi сть станом на 31.12.2013 р. склала - 2112,0 тис. грн. 
Дисконтована вартi сть станом на 31.12.2014 р. склала - 3374,0 тис. грн. 
 
10. I ншi поточнi зобов' язання. 
Поточнi зобов' язання вi дображаються в балансi по сумi погашення i складають: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31.12.2014 31.12.2013 
Поточнi зобов' язання тис. грн. тис. грн. 
" кредиторська заборгованi сть за довгостроковими зово в' язаннями 0 3669 
" товари ( роботи, послуги)   18329 18380 
" поточнi зобов' язання за розрахунками з  бюджетом      355 330 
" поточнi зобов' язання за розрахунками зi страхування      938 606 
" поточнi зобов' язання з оплати працi          1127 940 
" кредиторська заборгованi сть за одержаними авансами                         
 21433 22158 
 42182 46083 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Резерви. 
На балансi пi дприємства облi ковуються  резерви: 
 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
резерв виплат персоналу 486 286 
резерв на гарантi йнi зобов" язання 53 110 
резерв на пенсi йне забезпечення. 919 807 
 1458 1203 
 
 
 
 
 
 
Види резервi в Залишок на 31.12.2013 р. Збi льшення    за     перi од 2014
 Використано   у   перi одi 2014 Залишок на 31.12.2014 р. 
Резерв      на виплату   вi дпусток персоналу 286 545 345 486 
Резерв      на гарантi йнi зобов' язання 110  0 
 57 53 
резерв               на пенсi йне забезпечення' 807 
 1031 919 
 919 
 
 
 
 
 
 
Звi т про фi нансовi результати ( Звi т про сукупний доход) за 2014 рi к. 
 



Виручку по бартерним контрактам за звi тний перi од пi дприємство не отримувало. 
 
Доход пi дприємства ( без урахування ПДВ) включає в себе: 
 2014 рi к 2013 рi к 
 тис. грн. тис. грн. 
" чистий доход ( виручку) вi д реалi зацi ї продукцi ї ( товарi в, робi т, послуг)                                                  
 27210 34234 
" i ншi операцi йнi доходи 13935 14875 
" i ншi фi нансовi доходи 0 0 
" i ншi  доходи 396 1231 
 41541 50340 
 
 
 I ншi операцi йнi доходи включають в себе: 2014 рi к 2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
- доход вi д реалi зацi ї оборотних активi в 769,0 1263,0 
- доход вi д реалi зацi ї i ноземної валюти 213,0 271,4 
- доход вi д операцi йної оренди  778,0 2426,3 
- доход вi д реалi зацi ї необоротних активi в 3769,0 8967,0 
- вi дшкодування витрат  2439,0 1302,0 
- доход вi д операцi йних курсових рi зниць  4676,0 375,0 
- I ншi доходи    1291,0 258,3 
 Разом 13935,0 14875,0 
 
 
 I ншi фi нансовi доходи: 2014 рi к 2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
- доход вi д дисконтування виданих векселi в 0 0 
 
 
 I ншi    доходи: 2014 рi к 2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
- доход вi д оприбуткування лома при списаннi основних засобi в 396 908 
 Реалi зацi я фi нi нвестицi й 0 323 
  396 1231 
 
 
 
 
Витрати пi дприємства: 2014 рi к 2013 рi к 
 тис. грн. тис. грн. 
" собi вартi сть реалi зованої продукцi ї ( товарi в, робi т, послуг)   22799 32773 
" адмi нi стративнi витрати               4683 7925 
" витрати на збут                                           563 1481  
" i ншi операцi йнi витрати                                           16005
 8476 
" фi нансовi витрати                                                         
 1542 1537 
" i ншi  витрати                                           60 468 
 45652 52660 
 
 
 
 
 До складу адмi нi стративних витрат увi йшли: 2014 рi к 2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
- основна та додаткова заробi тна плата  1211 1965 
- нарахування  на заробi тну плату  459 746 
- витрати на вi дрядження  1 1 
- канцелярськi витрати  19 20 
- амортизацi йнi вi драхування  61 99 
 утримання терi торi ї пi дприємства  4 8 
- аренда транспорту  22 48 
 утримання  транспорту  47 109 
 послуги зв" язку та i нтернету 82 54 
 утримання воєнизованої охорони  5 9 
- оплата за комунальнi послуги  130 198 
- розрахунково- касове обслуговування  78 99 
- податки 1520 1986 
- страховi витрати  475 1606 
- послуги обслуговування адмi нкорпусу  54 78 



- послуги по навчанню та пi дготовку кадрi в, кадровi об" яви  8 10 
- витрати на перi одичнi видання 7 17 
- послуги стороннi х органi зацi й по ремонту  та обслуговуванню обладнання 
 38 94 
- проведення рi чних зборi в 151 154 
- витрати на отримання лi цензi й, дозволi в 8 20 
- аудиторськi, юридичнi послуги 190 507 
- I ншi витрати для господарчих потреб  113 97 
  4683 7925 
 
 
 До складу  витрат на збут увi йшли: 2014 рi к 2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
- основна та додаткова заробi тна плата  18 47 
- нарахування  на заробi тну плату  5 12 
- витрати на виготовлення та ремонт тари  139 219 
 утримання складi в збуту пi дприємства  90 179 
- Витрати на  транспортировку  15 1 
 Комi сi йнi витрати  216 853 
 Сертифi кацi я продукцi ї 25 53 
- I ншi витрати пов" язанi i з збутом продукцi ї  54 116 
 амортизацi йнi вi драхування  1 1 
  563 1481 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I ншi операцi йнi витрати включають в себе: 2014 рi к 2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
- оплата лi карняних листi в за рахунок пi дприємства  25 59,4 
- премi я  15 200,4 
- собi вартi сть реалi зованих запасi в 785 1202,7 
- собi вартi сть реалi зованих послуг 1778 1798,7 
- собi вартi сть реалi зованих НА 3056 1356,2 
- матерi альна допомога  6 12,8 
- Витрати, пов' язанi з браком продукцi ї ( крi м тех.) 117 394,0 
- нарахування пенсi онерам за списком 1, 2 919 804,2 
- нарахування пенсi онерам наукової дi яльностi 2,5 2,8 
- пенi, штрафи  71 12,1 
- сплата за скорочений тиждень  0 188,6 
- I ншi витрати операцi йної дi яльностi  2736,3 1089,2 
- нарахування ЄСВ на лi карнянi листи  22 217,7 
- ПДВ який не пi длягає вi дшкодуванню  2,2 37,0 
- витрати на утримання гуртожитку  102 185,5 
- списання безнадi йної дебi торської заборгованостi  34 59,8 
- списання ТМЦ 190 
 193,9 
- втрати вi д курсових рi зниць 6144 661,0 
  16005,0 8476,0 
 
 Фi нансовi витрати:  
2014 рi к  
2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
- Вi дсотки по кредитам 280 1421 
 амортизацi я дисконту 1262 116 
  1542 1537 
 
 
  
 
2014 рi к  
 
2013 рi к 



 тис. грн. тис. грн. 
Витрати ( дохi д) з податку на прибуток  163 (892) 
 
 
Розрахунок вi дстрочених податкових активi в 
 
  на 31.12.2014 на 31.12.2013 
передплата на 01.04.2011 г. ( без пдв) 3 190 261,00   3 190 261,00   
амортизацi я податкової рi зницi  410785,31 
резервы 1258161 1203161,86 
дi сконт по векселям -4327000 -5367000 
ставка податку  на прибуток % 18 18 
 + ВПА ;  - ВПЗ 22855,96   -101 302,53   
 
Вартi сть змi н на 31.12.2014 р. - 123158,49 грн. 
 
 
  2014 рi к 2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
 Чистий фi нансовий результат:   -3948 -3212 
 
 
                                СУКУПНИЙ ДОХI Д 
  2014 рi к 2013 рi к 
  тис. грн. тис. грн. 
 Дооцi нка ( уцi нка) необоротних активi в 3097 1549 
 I нший сукупний дохi д 1014  
 Сукупний дохi д 163 -1663 
Основною причиною збиткi в за результатами дi яльностi пi дприємства у  є суттеве  
зменьшення виробництва та реалi зацi ї продукцi ї. 
 
Прибуток на акцi ю: 
Чистий прибуток ( збиток): 
за 2013 рi к   -  (3212) тис. грн. 
за 2014 рi к - (3948) тис. грн. 
Середньорi чна кi лькi сть простих акцi й -32000000 шт. 
Скоригована середньорi чна кi лькi сть простих акцi й - 32000000 шт. 
Чистий прибуток ( збиток) на одну акцi ю: 
за 2013 рi к  -  (0,10038) грн. 
за 2014 рi к  -  (0,12338) грн. 
 
 
Звi т про рух грошових коштi в за 2014 рi к 
На балансi враховуються грошовi кошти:  
 
 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
в нацi ональнi й валютi 35 57 
в i ноземнi й валютi - - 
 35 57 
Еквi валенти грошових коштi в на балансi не враховуються. 
Грошовi кошти за 2014 рi к складаються з коштi в вi д операцi йної дi яльностi, 
i нвестицi йної та фi нансової дi яльностi. Чистий  рух грошових коштi в у результатi 
операцi йної дi яльностi за 2014 рi к склав 4526 тис. грн. Чистий рух коштi в вi д 
i нвестицi йної дi яльностi складав  449 тис. грн. за рахунок отриманих коштi в вi д 
реалi зацi ї основних засобi в. Видаток чистого руху коштi в вi д фi нансової дi яльностi 
складає   -4997 тис. грн. за рахунок виплати вi дсоткi в за користуванням 
довгостроковою позикою та повернення позики та фi нансової допомоги. 
Чистий рух коштi в  за 2014 рi к склав 22 тис. грн. 
Звi т про власний капi тал за 2014 рi к 
Власний капi тал становить:     
 31.12.2014 31.12.2013 
 тис. грн. тис. грн. 
Зареєстрований капi тал 8000 8000 
Капi тал у дооцi нках  1549 
Додатковий капi тал 1062 1062 
Нерозподi лений прибуток (18741) (18904) 
 (9679) (8293) 
 



За 2014 рi к власний капi тал зменшився на 1386 тис. грн. за рахунок зменшення 
капi талу у дооцi нках, та зменьшення нерозподi леного прибутку. I ншi компоненти 
власного капi талу залишились без змi н. 
Операцi ї з пов' язаними сторонами. 
Протягом 2014 р. пi дприємство здi йснювало операцi ї з пов" язаною особою ( частка 
уставного фонду належить пi дприємству). 
Сальдо по розрахунках i з пов' язаною стороною, а також вплив на фi нансовi 
результати представлена нижче. 
                                         станом                        
                                    на 31.12.2014 р.       
  Аванси виданi                                                      0,0                        
Дебi торська заборгованi сть                        592283,63 грн.          
Кредиторська заборгованi сть                    16581826,74 грн.         
Виручка вi д реалi зацi ї  за 2014 р.               10395797,66 грн.         
Закупки у зв' язаних сторi н у 2014 р.         12920293,47 грн. 
 
 
Подi ї пi сля звi тної дати. 
Подi й, якi могли б суттєво вплинути на дi яльнi сть пi дприємства, пi сля звi тної дати 
до дати затвердження фi нансової звi тностi не вi дбулось. 
 
 
 
Генеральний  директор     Митрохин Г. О. 
 
Головний бухгалтер      Бикова О. Ю. 
 
 
 
 
 
 
 



 
XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 

 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
" СПІКА-АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 23464570 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61125, м.Харків, Червоношкільна набережна, 16. 

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

0861 
26.01.2001 

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 ) : 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
( ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
ЩОДО   ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦI ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
" ХАРКІВСЬКИЙ  ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД " УКРЕЛЕКТРОМАШ" 
станом на 31 грудня 2014 р. 
 
Управлінському персоналу  
ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ" 
 
 
Вступний параграф 
 
Аудитором Іволженко Ольгою Василівною  ( сертифікат аудитора серії А №000224, 
виданий рішенням Аудиторської палати України №12 від 17.02.1994 р.,  рішенням АПУ 
№261/2 від 29.11.2012 р. термін чинності сертифіката продовжено до 17.02.2018 р.) 
Товариства з обмеженою вi дповi дальнi стю аудиторської фi рми " Спi ка- Аудит", що 
здi йснює аудиторську дi яльнi сть на пi дставi Свідоцтва про внесення в Реєстр 
суб' єктів аудиторської діяльності №0861, виданого рішенням Аудиторської палати 
України від 26.01.2001 р. №98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України 
від 04.11.2010 р. № 221/3 до 04.11.2015 р., включена до Переліку аудиторських фірм, 
які відповідають критеріям для проведення обов' язкового аудиту на підставі рішення 
Аудиторської палати України від 28.02.2013. № 265/3   пi дготовлено аудиторський 
висновок щодо  фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
" ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД " УКРЕЛЕКТРОМАШ" ( ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ") 
станом на 31 грудня 2014 р. 
 
Основні відомості про емітента 
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД " УКРЕЛЕКТРОМАШ" 
являється зміненим найменуванням  ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ХАРКІВСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД " УКРЕЛЕКТРОМАШ" згідно з рішенням загальних зборів 
акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 
" УКРЕЛЕКТРОМАШ" від 28 квітня 2011 року у зв' язку із приведенням діяльності 
акціонерного товариства у відповідність до вимог нового Закону України " Про 
акціонерні товариства". 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД " УКРЕЛЕКТРОМАШ" 
засноване згідно з рішенням Міністерства машинобудування, військово- промислового 
комплексу і конверсії України №400 від 18 березня 1994 р. шляхом перетворення 
державного підприємства " Харківський електротехнічний завод " НВО " Укрелектромаш" у 
відкрите акціонерне товариство Харківський електротехнічний завод " Укрелектромаш".   
Нова редакція Статуту ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ" затверджена Загальними зборами 
акціонерів Протоколом від 28.04.2011 р. та зареєстрована Виконавчим комітетом 
Харківської міської ради Харківської області 01.06.2011 р., реєстраційний № 
14801050014006429.  
ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ" має ідентифікаційний код 00213799. 
Місцезнаходження ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ" - 61001, м. Харків, вул. Іскринська, 
б.37. 



Основним видом діяльності ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ" є: 
27.11 Виробництвоелектродвигунів, генераторів і трансформаторів 
28.13 Виробництво інших помп і компресорів 
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуваннями 
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 
49.41 Вантажний автомобільний транспорт. 
 
Опис аудиторської перевірки та важливих аспектів облікової політики  
В ході аудиторської перевірки ми керувалися Законом України " Про аудиторську 
діяльність" від 22.04.93 р. № 3125-XII ( в редакції Закону від 14.09.2006 р. № 140-
V), Законом України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 
від 16.07.99 р. №996- ХІV зі змінами та доповненнями, законодавством України в сфері 
господарчої діяльності та діючими в Україні Міжнародними стандартами фінансової 
звітності та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, прийнятими в Україні 
Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг. 
Аудиторський висновок пi дготовлено на пi дставi договору №12/2015  вi д 04.02.2015 
р., а також згi дно з Міжнародним стандартом аудиту № 705 " Модифікації думки у 
звіті незалежного аудитора". 
Аудит консолідованої фінансової звітності станом на 31.12.2014 р. проведено за 
період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. Аудит розпочато 04.02.2015 р. та закінчено 
16.04.2015 р.  
Ми провели аудит ї фінансової звітності ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ", яка включає: 
? Баланс ( Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р.; 
? Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік; 
? Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) за 2014 рік; 
? Звіт про власний капітал за 2014 рік; 
? Примітки до  фінансової звітності за 2014 рік, які складаються з стислого 
викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток до окремих статей 
фінансової звітності.. 
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПуАТ " ХЕЛЗ 
" УКРЕЛЕКТРОМАШ",  є Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності. 
Фінансова звітність ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ"  підготовлена відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності ( далі - МСФЗ). Фінансова звітність 
складена у відповідності до МСФЗ, що є чинними та офіційно опубліковані на сайті 
Міністерства фінансів України станом на 31.12.2014 р. ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ"  
не застосовує жодних МСФЗ достроково. 
 Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів 
України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Рядки не містять 
посилань на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки 
структуровані для полегшення користування. 
Облікова політика прийнята Наказом директора підприємства № 200/1 від  
07.12.2011 р. Облікова політика ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ" розкриває основи, 
стандарти, правила та процедури обліку, які воно використовує при складанні 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ, встановлює принципи визнання та оцінки 
об' єктів обліку. Основними якісними характеристиками фінансової звітності є 
зрозумілість, доречність, суттєвість, надійність, своєчасність, правдиве 
відображення, превалювання сутності над формою, нейтральність, повнота, 
порівнянність.  
Використання основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та 
об' єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів 
діяльності та змін у фінансовому стані підприємства. Фінансова звітність 
підготовлена з використанням припущення про продовження діяльності підприємства в 
осяжному майбутньому.  
Протягом 2014 р. облікова політика фактично не змінювалася. 
 
Відповідальність управлінського персоналу 
 
Управлінський персонал ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ" несе вi дповi дальнi сть за 
складання  фінансової звітності відповідно з вищезазначеною концептуальною основою 
загального призначення, описаною в примітках. Управлінський персонал також несе 
відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
Відповідальність аудитора 
 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності  ПуАТ " ХЕЛЗ 
" УКРЕЛЕКТРОМАШ" на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит ПуАТ " ХЕЛЗ 
" УКРЕЛЕКТРОМАШ" був запланований і проведений відповідно до Міжнародних стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці 



стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості в тому, що попередня 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.  
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та розкриття інформації у  фінансовій звітності. Вибір 
процедур залежить від судження  аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання суб' єктом господарювання фінансової звітності з метою 
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб' єкта господарювання. 
Під час аудиту було застосовано метод вибіркової перевірки та вибіркових тестів, 
зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, 
розкритих у фінансовій звітності суб' єкта господарювання. Аудит включав також 
оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових 
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання  
фінансової звітності.  
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки. 
 
Підстава для висловлення умовно- позитивної думки 
 
ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ" протягом  2014 р. зазнало чистого збитку в розмірі 3948 
тис. грн. На трьох звітних періодів, а саме  станом на 31.12.2012 р., 31.12.2013 р. 
та 31.12.2014 р.  власний капітал  має від' ємне значення. Ця ситуація свідчить про 
існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність 
компанії  безперервно продовжувати діяльність. Звертаємо увагу на те, що  
наявність значної невизначеності, результат якої залежить від майбутніх подій, які 
не знаходяться під безпосереднім контролем підприємства, але які можуть вплинуть 
на його фінансові звіти, має місце на підприємстві. Зазначена невизначеність - це 
ризики, обумовлені внутрішньо та зовнішньо політичними і економічними чинниками, 
які на дату видачі висновку не підлягають обґрунтованому прогнозуванню. Фінансова 
звітність не повністю розкриває інформацію про цей факт.  
Згідно з МСФЗ 7 " Фінансові інструменти: розкриття інформації" підприємство не 
розкрило в Примітках до фінансової звітності характер та рівень ризиків, що 
виникають унаслідок фінансових інструментів, а саме кредитний ризик, ризик 
ліквідності, ринковий ризик, та яким чином воно управляє цими ризиками.   
 
 
Умовно- позитивна  думка 
 
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі " Підстава 
для висловлення умовно- позитивної думки", надана фінансова звітність подає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ"  
станом на 31.12.2014 р. та її фінансові результати і рух грошових коштів за 2014 р. 
відповідно до прийнятої концептуальної основи загального призначення.  
 
Висловлювання думки стосовно іншої інформації  
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства  
Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка 
визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми 
його зобов' язань, прийнятих до розрахунку 
Станом на 31.12.2014 р.  чисті активи ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ"  складають:  
Рядок Показник Сума на 31.12.2014 р., тис. грн. 
1. АКТИВИ                                                                                                                                                                          
 44766 
2. ЗОБОВ' ЯЗАННЯ 54445 
3. ЧИСТІ АКТИВИ ( рядок 1 - рядок 2) -9679 
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ  8000 
5. ВІДХИЛЕННЯ ( рядок 3 - рядок 4) -17679 
 
За даними балансу за станом на 31.12.2014 розмір зареєстрованого статутного 
капіталу ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ"  складає 8`000`000,00 грн., що відповідає 
розміру зареєстрованого статутного капіталу згідно Статуту.  
Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає. 
Станом на 31.12.2014 р. вартість чистих активів ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ" має 
від' ємне  значення, що не відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України. 
 
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, 
та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до 
Комісії разом з фінансовою звітністю 



Аудитором було розглянуто іншу інформацію, що розкривається емітентом цінних 
паперів та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з 
фінансовою звітністю, згідно з МСА 720 " Відповідальність аудитора щодо іншої 
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". 
Суттєвих невідповідностей між перевіреною фінансовою звітністю та вищезазначеною 
інформацією не виявлено. 
Виконання значних правочинів 
ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ" у 2014 році здійснювало виконання значних правочинів 
вартістю від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності. Рішення про вчинення значних правочинів приймалось 
Наглядовою радою підприємства.  
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів вчинення значних 
правочинів на підприємстві зроблено  відповідно до ст.70 Закону України " Про 
акціонерні товариства" та Статуту ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ". 
Стан корпоративного управління 
Під час аудиту було розглянуто питання стану корпоративного управління.  
Згідно Статуту ПуАТ " ХЕЛЗ " УКРЕЛЕКТРОМАШ", затвердженого Загальними зборами 
акціонерів ( Протокол від 28.04.2011 р.) управління і контроль за діяльністю 
підприємства здійснюють наступні органи підприємства: 
? Загальні збори акціонерів; 
? Наглядова рада; 
? Генеральний директор; 
? Ревізійна комісія. 
На підприємстві створено Наглядову раду в кількості трьох осіб, яка обрана 
Загальними зборами акціонерів ( Протокол від 28.04.2011 р.) та виконує обов' язки 
згідно Статуту. 
Генеральний директор являється одноособовим виконавчим органом підприємства.  
Перевірку фінансово- господарської діяльності підприємства та його виконавчого 
органу виконує Ревізійна комісія в кількості трьох осіб, яка обрана Загальними 
зборами акціонерів ( Протокол  від 25.04.2012 р.). 
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам 
Статуту. Функціонування органів корпоративного управління регламентується 
Статутом. 
Останні збори акціонерів відбулися 24 квітня 2013 р., Протокол Загальних зборів 
акціонерів від 24.04.2013 р.   
Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам, визначеним 
Законом України " Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного 
разу на три місяці.  
Протягом звітного року Генеральний директор підприємства здійснював безпосереднє 
управління поточною діяльністю підприємства в межах повноважень, встановлених 
Статутом.  
На підприємстві відсутня служба внутрішнього аудиту та посада внутрішнього 
аудитора.  
Аудитор не ідентифікував чинники, які свідчать про те, що існуючий стан системи 
корпоративного управління суперечить вимогам Закону України " Про акціонерні 
товариства".  
Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства 
Згідно з МСА 240 " Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті 
фінансової звітності" аудитором було отримано розуміння заходів контролю, які 
застосував та яких дотримувався управлінський персонал для запобігання і виявлення 
шахрайства. При цьому аудитор не ідентифікував чинники ризику шахрайства, які 
вплинули на оцінку аудитором ризиків того, що фінансова звітність може містити 
суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 
 
 
Основні відомості про аудиторську фірму 
Повне найменування згідно установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА " СПІКА- АУДИТ" 
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого АПУ Свідоцтво про внесення в Реєстр суб' єктів аудиторської 
діяльності №0861, виданого рішенням Аудиторської палати України №98  від 
26.01.2001 р. термін чинності якого продовжено рішенням Аудиторської палати України 
№221/3 від 04.11.2010 р. до 04.11.2015 р. 
 включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для 
проведення обов' язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України 
від 28.02.2013. № 265/3   
Прізвища, ім' я , по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, 
дата видачі сертифікатів аудитора, виданих АПУ Аудитором Іволженко Ольгою 
Василівною  ( сертифікат аудитора серії А №000224, виданий рішенням Аудиторської 



палати України №12 від 17.02.1994 р.,  рішенням АПУ №261/2 від 29.11.2012 р. термін 
чинності сертифіката продовжено до 17.02.2018 р.)   
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування
 Місцезнаходження юридичної особи  - 61125, м. Харків, Червоношкільна 
набережна, 16. 
Фактичне місце розташування - 61003,  м. Харків, майдан Павлівський, 1/3.  
 
 
Висновок складено на 7- ми аркушах у трьох примірниках. 
 
        Директор 
ТОВ АФ " Спіка- Аудит"                                                                        
О. В. I волженко 
        Аудитор 
 
 
 
м. Харків 
16 квітня 2015 р. 
 
 

 


