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

Вехалевський Д.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

29.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
05744797
4. Місцезнаходження
04073, м.Київ, проспект Московський, будинок 6
5. Міжміський код, телефон та факс
(44) 390-77-21, (44) 390-77-22
6. Електронна поштова адреса
info@promsv.kiev.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

29.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

80 Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери
України"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

30.04.2014
(дата)

http://www.pro
msv.kiev.ua/ru/a
bout/info-for-all в мережі Інтернет 07.05.2014
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
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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:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим,
що товариство не одержувало лiцензiй.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що емiтент не
приймав участi в створеннi юридичних осiб в звiтному перiодi.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади
корпоративного секретаря у емiтента немає.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової
оцiнки.
Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що у звiтному та попередньому перiодах
дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало
похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що
Товариство не викупало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається,
тому що емiтент складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається тому що

Товариство не випускало борговi цiннi папери.
В формi "Текст аудиторського висновоку (звiту)" вiдсутнi Реєстрацiйний номер, серiя та
номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, тому
що емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не надаються, тому що емiтент здiйснив публiчне
(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва), не надається в зв"язку з тим, що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ №765320
3. Дата проведення державної реєстрації
16.09.1994
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
267630
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
134
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.62 - Механiчне оброблення металевих виробiв
28.22 - Виробництво пiдiймально-транспортного устаткування
28.23 - Виробництво офiсних машин i устаткування, крiм комп'ютерiв i периферiйного
устаткування
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не
заповнюють iнформацiю про органи управлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ"Перший Iнвестицiйний банк"
2) МФО банку
300506
3) Поточний рахунок
2600231750
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ"Перший Iнвестицiйний банк"
5) МФО банку
300506
6) Поточний рахунок
2600231750

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

Місцезнаходження

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

кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду
державногомайна України в
м.Києвi

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

19030835

01032, м.Київ, бул.Тараса
Шевченка,50-г

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

Усього

0
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вехалевський Дмитро Олексiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1955
5) Освіта
вища, Український iн-т iнженерiв водного господарства м. Рiвне,iнженер - будiвельник
6) Стаж керівної роботи (років)
23
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ"Промзв'язок", Голова Правлiння-Генеральний директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.03.2013, обрано 28.03.2016
9) Опис
Повноваження та обов'язки Генерального директора: без довiреностi представляти
iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах своєї компетенцiї,
вiдкривати рахунки в банкiвських установах, пiдписувати довiреностi, договори та iншi
документи Товариства в межах своєї компетенцiї, наймати та звiльняти працiвникiв Товариства,
вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства
України, в межах своєї компетенцiї видавати накази i вказiвки, здiйснювати iншi функцiї, якi
необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства.
До повноваження та обов'язкiв Генерального директора також входить органiзацiя ведення
бухгалтерського облiку та рiчних звiтiв Товариства, складання Наглядовiй радi квартальних та
рiчних звiтiв та подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв, затвердження штатного
розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових
окладiв працiвникiв Товариства, розпорядження коштами та майном Товариства в межах i
порядку, визначених Статутом Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди 107036,77 грн., у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась.
В зв"язку з закiнченням термiну повноважень Вехалевського Д.О. на посадi Генерального
директора, у вiдповiдностi до рiшення засiдання Наглядової ради вiд 29.03.2013р., цi

повноваження були пролонгованi на наступнi 3 роки.
Змiн в персональному складi стосовно цiєї посадової особи на протязi 2013 року не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи - 23 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа
протягом останнiх п"яти рокiв - Голова Правлiння-Генеральний директор, Голова Правлiння.
Вiдомостей про те, що посадова особа займає посаду в будь-яких iнших пiдприємствах у
Товариства немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколовська Юлiя Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта
вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, магiстр з менеджменту проектiв
i консалтингу
6) Стаж керівної роботи (років)
8
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Промзв'язок", Член Правлiння
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.05.2011, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки: член Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до покладених на
Ревiзiйну комiсiю завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, за пiдсумками проведених планових та позапланових перевiрок складає
висновки, вирiшує питання, пов'язанi з проведенням перевiрок та органiзацiєю, доповiдає
результати проведених перевiрок Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi.
Розмiр виплаченої винагороди - 18000,00 грн., у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась.
Змiн в персональному складi стосовно цiєї посадової особи в 2013 роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа
протягом останнiх п"яти рокiв - Член Правлiння ВАТ "Промзв'язок", економiст, консультант з
економiчних питань, референт. Одночасно обiймає посаду головного економiста-начальника
планово-економiчного вiддiлу ПАТ "Промзв"язок", мiсцезнаходження м.Київ, просп.
Московський,6. На будь-яких iнших пiдприємствах посади не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приходько Михайло Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
вища, iнститут Мiжнародних вiдносин Київського унiверситету, юрист - мiжнародник,
референт - перекладач англiйської мови
6) Стаж керівної роботи (років)
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ Промзв'язок",Член Правлiння
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.05.2011, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Голова Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до покладених на
Ревiзiйну комiсiю завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, за пiдсумками проведених планових та позапланових перевiрок складає
висновки, вирiшує питання, пов"язанi з проведенням перевiрок та органiзацiєю, доповiдає
результати проведених перевiрок Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi.
Розмiр виплаченої винагородим - 18000,00 грн., у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась.
Змiн в персональному складi стосовно цiєї посадової особи в 2013 роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа
протягом останнiх п"яти рокiв:
юрисконсультант- член Правлiння ВАТ Промзв"язок",
начальник юридичного вiддiлу ЗАТ "Промзв'язок", юрисконсульт ТОВ "Укрправо".
Одночасно обiймає посади юрисконсульта ( за сумiсництвом)
ПАТ "Промзв'язок",
мiсцезнаходження м.Київ, просп. Московський,6 та начальника юридичного вiддiлу ТОВ
"Петрiвка-Центр", мiсцезнаходження м.Київ, просп. Московський,6.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколовський Микола Борисович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1955
5) Освіта
вища, Рiвненський державний педагогiчний iнститут, учитель математики i фiзики
6) Стаж керівної роботи (років)
31
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Промзв"язок", Голова Наглядової ради
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради здiйснює дiяльнiсть в межах

компетенцiї Наглядової Ради, а саме: визначення загальних засад iнформацiйної полiтики
Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є
акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також порядку доступу
до конфiденцiйної iнформацiї. Затвердження внутрiшнiх положень про органи управлiння
Товариства. Визначення умов контракту ( трудового договору) з Генеральним директором ,
прийняття рiшення про притягнення його до вiдповiдальностi. Забезпечення функцiонування
належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та
рекомендацiй щодо її вдоконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту.
Затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття
рiшень щодо правочинiв поза компетенцiєю Генерального директора .Узгодження рiшення про
скликання чергових Загальних зборiв. Прийняття рiшень про створення та участь Товариства в
iнших юридичних особах.
Розмiр виплаченої винагороди - 107921,32 грн., у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась.
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р. прийняли рiшення про звiльнення
члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" Соколовського Миколи Борисовича.
Соколовський М.Б. перебував на посадi члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" 3 роки.
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р. прийняли рiшення про переобрання
члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" Соколовського Миколи Борисовича.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи - 31 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом
останнiх п"яти рокiв: - Голова Наглядової ради,Член Спостережної Ради ЗАТ "Промзв'язок",
Радник Голови Правлiння, Голова Правлiння, заступник Голови Правлiння, начальник
управлiння по проведенню сертифiкацiйних аукцiонiв, президент страхової компанiї,
генеральний директор страхової компанiї, начальник вiддiлу АСУ, заступник начальника
обчислювального центру, старший iнженер-програмiст, учитель математики.
Одночасно обiймає посаду Голови Наглядової Ради ТОВ"Петрiвка-Центр", мiсцезнаходження
м.Київ, просп.Московський,6.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карачаров Євген Андрiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1946
5) Освіта
вища, Одеський електротехнiчний iн-т. зв'язку, iнженер радiозв'язку i радiомовлення
6) Стаж керівної роботи (років)
32
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Промзв"язок", Голова Правлiння
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Член Наглядової Ради реалiзує свої повноваження в

межах компетенцiй Наглядової Ради, а саме: визначення загальних засад iнформацiйної
полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є
акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також порядку доступу
до конфiденцiйної iнформацiї. Затвердження внутрiшнiх положень про органи управлiння
Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором,
прийняття рiшення про притягнення його до вiдповiдальностi. Забезпечення функцiонування
належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та
рекомендацiй щодо її вдоконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту.
Затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття
рiшень щодо правочинiв, поза компетенцiєю Генерального директора. Узгодження рiшення про
скликання чергових Загальних зборiв. Прийняття рiшень про створення та участь Товариства в
iнших юридичних особах.
Розмiр виплаченої винагороди - 108104,67 грн., у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась.
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р. прийняли рiшення про звiльнення
члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" Карачарова Євгена Андрiйовича.
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р. прийняли рiшення про переобрання
члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" Карачарова Євгена Андрiйовича
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 32 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа
протягом останнiх п"яти рокiв: Голова Правлiння ВАТ "Промзв'язок", генеральний директор
КПО "Промзв'язок", головний iнженер заводу, головний конструктор, начальник
конструкторського бюро, начальник бюро з наладки нової технiки, iнженер-конструктор,
iнженер, регулювальник радiоапаратури.
Вiдомостей про те, що посадова особа займає посаду в iншому пiдприємствi у ПАТ
"Промзв'язок" немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiковський Олександр Iгорович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1981
5) Освіта
вища, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, магiстр зовнiшньоекономiчного
менеджменту
6) Стаж керівної роботи (років)
10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ"Промзв'язок", начальник ВМТП
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради реалiзує свої повноваження в
межах компетенцiй Наглядової Ради, а саме: визначення загальних засад iнформацiйної

полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є
акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також порядку доступу
до конфiденцiйної iнформацiї. Затвердження внутрiшнiх положень про органи управлiння
Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором,
прийняття рiшення про притягнення його до вiдповiдальностi. Забезпечення функцiонування
належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та
рекомендацiй щодо її вдоконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту.
Затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття
рiшень щодо правочинiв, поза компетенцiєю Генерального директора. Узгодження рiшення про
скликання чергових Загальних зборiв. Прийняття Рiшень про створення та участь Товариства в
iнших юридичних особах.
Розмiр виплаченої винагороди - 108000,00 грн., у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась.Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р. прийняли рiшення
про звiльнення члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" Пiковського Олександра Iгоровича.
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р. прийняли рiшення про переобрання
члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" Пiковського Олександра Iгоровича.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа
протягом останнiх п"яти рокiв: начальник ВМТП ВАТ "Промзв'язок", економiст, менеджер ДП
"Промзв'язокснаб".
Вiдомостей про те, що посадова особа займає посаду в iншому пiдприємствi у ПАТ
"Промзв'язок" немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондар Нiнель Вiкторiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1956
5) Освіта
вища, Український iн-т iнженерiв водного господарства м. Рiвне;Київський iн-т
iнвестицiйного менеджменту - iнженер-економiст, iнвестицiйний менеджер
6) Стаж керівної роботи (років)
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний бухгалтер ТОВ "Екiпаж"
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради здiйснює дiяльнiсть в межах
компетенцiї Наглядової ради, а саме: визначення загальних засад iнформацiйної полiтики
Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є
акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також порядку доступу
до конфiденцiйної iнформацiї. Затвердження внутрiшнiх положень про органи управлiння
Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором ,

прийняття рiшення про притягнення його до вiдповiдальностi. Забезпечення функцiонування
належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та
рекомендацiй щодо її вдоконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту.
Затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття
рiшень щодо правочинiв, поза компетенцiєю Генерального директора. Узгодження рiшення про
скликання чергових Загальних зборiв. Прийняття рiшень про створення та участь Товариства в
iнших юридичних особах. Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р. прийняли
рiшення про звiльнення члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" Бондар Нiнель
Вiкторiвни.Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р. прийняли рiшення про
переобрання члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" Бондар Нiнель Вiкторiвни
Розмiр виплаченої винагороди - 108000 грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа
протягом останнiх п"яти рокiв: Голова Ревiзiйної комiсiї, Головний бухгалтер ТОВ "Екiпаж",
директор ТОВ "Конфо", економiст, головний бухгалтер, бухгалтер, оператор ЕОМ.
Одночасно обiймає посаду директора з економiки ТОВ "Петрiвка-Центр", мiсцезнаходження
м.Київ, пр.Московський,6.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корж Надiя Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1963
5) Освіта
вища, Київський нацiональний унiверситет культури i мистецтва, облiк та аудит
6) Стаж керівної роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
головний бухгалтер фiрма ТОВ "Технокомплекс"
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.02.2010, обрано безстроково
9) Опис
Посадовi повноваження i обов'язки регламентуються посадовою iнструкцiєю
головного бухгалтера, а саме: Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись
єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї
оброблення облiкових даних. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за
вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд
пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та
подання до облiку первинних документiв. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання
несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах
бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом
встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку
фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.

Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий
стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi
iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв
вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями.
За погодженням з Генеральним директором пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та
зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно
до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та
ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у
проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з
нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.
Розмiр виплаченої винагороди - 63415,2146грн., у натуральнiй формi -1800грн.
Змiн в особовому складi стосовно цiєї посадової особи в 2013 роцi не було. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа
протягом останнiх п"яти рокiв: бухгалтер, головний бухгалтер, головний економiст, заступник
директора з виробничих та адмiнiстративних питань.
Вiдомостей про те, що посадова особа займає посаду в iншому пiдприємствi у ПАТ
"Промзв'язок" немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiковський Iгор Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1957
5) Освіта
вища,Український iнститут водного транспорту, iнженер-механiк
6) Стаж керівної роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Промзв"язок",Член Наглядової ради
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження i обов'язки: Голова Наглядової ради здiйснює дiяльнiсть в межах
компетенцiї Наглядової ради, а саме: визначення загальних засад iнформацiйної полiтики
Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є
акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також порядку доступу
до конфiденцiйної iнформацiї. Затвердження внутрiшнiх положень про органи управлiння
Товариства. Визначення умов контракту ( трудового договору) з Генеральним директором ,
прийняття рiшення про притягнення його до вiдповiдальностi. Забезпечення функцiонування
належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та
рекомендацiй щодо її вдоконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту.
Затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття
рiшень щодо правочинiв, поза компетенцiєю Генерального директора. Узгодження рiшення про

скликання чергових Загальних зборiв. Прийняття рiшень про створення та участь Товариства в
iнших юридичних особах.
Розмiр виплаченої винагороди - 108000,00 грн., у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась.Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р. прийняли рiшення
про звiльнення Голови Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" Пiковського Iгоря Олександровича
.Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р. прийняли рiшення про переобрання
члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" Пiковського Iгоря Олександровича.Наглядова Рада
ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р. прийняла рiшення про переобрання Голови Наглядової Ради
ПАТ "Промзв'язок" Пiковського Iгоря Олександровича.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа
протягом останнiх п"яти рокiв: - Голова Наглядової ради ВАТ "Промзв'язок",Член Наглядової
ради ВАТ "Промзв'язок", керiвник групи радникiв Президента УНК МТР, перший заступник
Голови Державної митної служби України, заступник Голови правлiння, консультант, президент
фонду , заступник директора з iнвестицiйної дiяльностi, доцент кафедри, асистент кафедри,
молодший науковий спiвробiтник, iнженер.
Вiдомостей про те, що посадова особа займає посаду в iншому пiдприємствi у ПАТ
"Промзв'язок" немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколовська Iрина Василiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1954
5) Освіта
вища,Вiнницький полiтехнiчний iнститут, iнженер-електрик
6) Стаж керівної роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Радник Голови Правлiння з корпоративних питань ВАТ"Промзв"язок"
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Як Член Наглядової Ради Соколовська I.В. реалiзує свої повноваження i обов"язки
в межах компетенцiї Наглядової Ради, а саме: визначення загальних засад iнформацiйної
полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є
акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також порядку доступу
до конфiденцiйної iнформацiї. Затвердження внутрiшнiх положень про органи управлiння
Товариства.Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором,
прийняття рiшення про притягнення його до вiдповiдальностi .Забезпечення функцiонування
належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та
рекомендацiй щодо її вдоконалення.Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього
аудиту.Затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором,

прийняття рiшень щодо правочинiв, поза компетенцiєю Генерального директора. Узгодження
рiшення про скликання чергових загальних зборiв. Прийняття рiшень про створення та участь
Товариства в iнших юридичних особах. Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013
р. прийняли рiшення про звiльнення члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" Соколовської
Iрини Василiвни.Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р. прийняли рiшення
про переобрання члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" Соколовської Iрини Василiвни
Розмiр виплаченої винагороди - 107195,76грн., у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа
протягом останнiх п"яти рокiв: Радник Голови Правлiння з корпоративних питань, директор
ТОВ брокерської контори "Конфо", iнженер-електронiк, iнженер-з радiоелекторонiки.
Вiдомостей про те, що посадова особа займає посаду в iншому пiдприємствi у ПАТ
"Промзв'язок" немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондар Галина Володимирiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1969
5) Освіта
вища, Український iнститут iнженерiв водного господарства, iнженер-економiст
6) Стаж керівної роботи (років)
13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор ТОВ брокерської контори"Конфо"
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження i обов'язки: здiйснює дiяльнiсть в межах компетенцiї Наглядової
ради, а саме: визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення
порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку
вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї.
Затвердження внутрiшнiх положень про органи управлiння Товариства. Визначення умов
контракту (трудового договору) з Генеральним директором, прийняття рiшення про
притягнення його до вiдповiдальностi. Забезпечення функцiонування належної системи
внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її
вдоконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту. Затвердження
зовнiшнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рiшень щодо
правочинiв, поза компетенцiєю Генерального директора. Узгодження рiшення про скликання
чергових Загальних зборiв. Прийняття рiшень про створення та участь Товариства в iнших
юридичних особах.
Розмiр виплаченої винагороди - 108000,00 грн., у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась.Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р. прийняли рiшення

про звiльнення
члена Наглядової Ради
ПАТ "Промзв'язок" Бондар Галини
Володимирiвни.Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Промзв'язок" 26.04.2013 р. прийняли рiшення
про переобрання члена Наглядової Ради ПАТ "Промзв'язок" Бондар Галини Володимирiвни.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа
протягом останнiх п"яти рокiв: директор ТОВ брокерська контора "Конфо", економiст, директор
з економiки, головний бухгалтер, бухгалтер, оператор ЕОМ.
Вiдомостей про те, що посадова особа займає посаду в iншому пiдприємствi у ПАТ
"Промзв'язок" немає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гайдаш Сергiй Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1981
5) Освіта
вища, Мiжрегiональна Академiя управлiння персоналом, магiстр зовнiшньоекономiчного
менеджменту
6) Стаж керівної роботи (років)
7
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ЗАТ"УIФК-Плюс", фахiвець-аналiтик з дослiджень товарного ринку
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.05.2011, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження i обов'язки: Член Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до покладених на Ревiзiйну
комiсiю завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства, за пiдсумками проведених планових та позапланових перевiрок складає висновки,
вирiшує питання, пов'язанi з проведенням перевiрок та органiзацiєю, доповiдає результати
проведених перевiрок Загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi.
Розмiр виплаченої винагороди - 18000,00 грн., у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась.
Змiн у персональному складi стосовно цiєї посадової особи в 2013 роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа
протягом останнiх п"яти рокiв: заступник директора з виробництва, фахiвець-аналiтик
товарного ринку.
Посада, яку обiймає одночасно - директор з логiстики ПАТ "Промзв"язок", мiсцезнаходження
м.Київ, просп. Московський,6. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Генеральний
директор
Член Ревiзiйної
комiсiї
Голова Ревiзiйної
комiсiї
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Головний
бухгалтер
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Ревiзiйної
комiсiї

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
Вехалевський
Дмитро
Олексiйович
Соколовська Юлiя
Миколаївна
Приходько
Михайло
Миколайович
Соколовський
Микола Борисович
Карачаров Євген
Андрiйович
Пiковський
Олександр
Iгорович
Бондар Нiнель
Вiкторiвна
Корж Надiя
Миколаївна
Пiковський Iгор
Олександрович
Соколовська Iрина
Василiвна
Бондар Галина
Володимирiвна
Гайдаш Сергiй
Володимирович

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

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Прості
іменні

Кількість за видами акцій
ПривілейоПрості на
Привілейовані на
пред’явника вані іменні пред'явник
а
7
8
9
0
0
0

267 580

4,9991

6
267 58
0

300

0,0056

300

0

0

0

276

0,0052

276

0

0

0

687 643

12,8469

0

0

0

294 261

5,4975

0

0

0

300

0,0056

687 64
3
294 26
1
300

0

0

0

50

0,0009

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

687 392

12,8422

0

0

0

50

0,0009

687 39
2
50

0

0

0

50

0,0009

50

0

0

0

260

0,0049

260

0

0

0

1 938 162

36,2097

1 938 1
62

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЕКIПАЖ"

Код за
ЄДРПОУ
23719354

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(шт.)

04073, м.Київ,
пр.Московський,6

2 809 560

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

Кількість
акцій
(шт.)

фiзична особа
фiзична особа
Усього

687 643
687 392
4 184 595

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
52,4896
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
12,8469
12,8422
78,1787

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

2 809 560

0

0

Привілейовані на
пред'явник
а
0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

687 643
687 392
4 184 595

0
0
0

0
0
0

Привілейовані на
пред'явник
а
0
0
0

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

чергові
X

позачергові
26.04.2013
88,8457

Перелiк питань, що роглядались на загальних зборах:
1. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї.
4. Затвердження рiчних звiтiв i балансу за 2012 рiк.
5. Порядок розподiлу прибутку Товариства.
6. Переобрання членiв Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: Пропозицiй щодо порядку
денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
По першому питанню виступив Голова Наглядової ради Пiковський I.О.
Рiшення, що прийнято Зборами: прийняти до вiдома звiт Наглядової ради за
2012 рiк.
По другому питанню порядку денного виступив Генеральний директор
Вехалеський Д.О.
Рiшення, що прийнято Зборами: прийняти до вiдома звiт Генерального директора
за 2012 рiк.
По третьому питанню порядку денного виступив Голова Ревiзiйної комiсiї
Приходько М.М.
Рiшення, що прийнято Зборами: прийняти до вiдома звiт та висновки Ревiзiйної
комiсiї Товариства за 2012 рiк.
По третьому питанню порядку денного виступив Голова Ревiзiйної комiсiї
Приходько М.М.
Рiшення, що прийнято Зборами: прийняти до вiдома звiт та висновки Ревiзiйної
комiсiї Товариства за 2012 рiк.
По четвертому питанню Рiшення, що прийнято Зборами:
звiти Наглядової ради, Генерального директора, Ревiзiйної комiсiї та баланс ПАТ
"Промзв'язок" за 2012 рiк затвердити.
По п'ятому питанню Рiшення, що прийнято Зборами:
Увесь прибуток Товариства за 2012 рiк направити в фонд розвитку Товариства.
Дивiденди за 2012 рiк не нараховувати.
По шостому питанню Рiшення, що прийнято Зборами:
Уповноважити Генерального директора Вехалевського Дмитра Олексiйовича на
пiдписання договорiв з новообраними членами Наглядової ради Товариства
термiном на три роки.
По сьомому питанню Рiшення, що прийнято Зборами:
затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37153128
02068, м.Київ, вул. А.Ахматової, 23,
кв.96

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид

4374
Аудиторська Палата України
23.09.2010
+380 (44) 384-12-83
+380 (44) 379-16-74
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Надає послуги емiтенту у сферi
бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування
з
питань
оподаткування.
Iнформацiя
про
внесення до Реєстру аудиторських фiрм
та аудиторiв: Свiдоцтво про включення
до Реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв №4374, видане згiдно з
рiшенням АПУ №220/3 вiд 23 вересня
2010 року, чинне до 23 вересня 2015
року.Вiдповiдно до Рiшення АПУ №
283/4 вiд 28.11.2013 року ТОВ "ЕмконАудит" визнане таким, що пройшло
перевiрку системи контролю якостi
аудиторських послуг.Вiдповiдно до
Рiшення АПУ № 283/4 вiд 28.11.2013
року ТОВ "Емкон-Аудит" внесена до
Перелiку аудиторських фiрм, якi
вiдповiдають критерiям для проведення
обов'язкового аудиту (Свiдоцтво про
вiдповiднiсть системи контролю якостi
№ 0422).Iнформацiя про внесення до
реєстру аудиторiв та аудиторських
фiрм,
якi
можуть
проводити
аудиторськi
перевiрки фiнансових
установ, що здiйснюють дiяльнiсть на
ринку цiнних паперiв: Свiдоцтво про
внесення до реєстру аудиторiв та
аудиторських
фiрм,
якi
можуть
проводити
аудиторськi
перевiрки
фiнансових установ, що здiйснюють
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв,
виданого вiдповiдно до рiшення
НКЦПФР вiд 02.11.2010 року № 1660,
реєстрацiйний номер свiдоцтва 1214,
серiя АБ № 001116, строк дiї свiдоцтва:
до 23.09.2015 року.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "АХА
Страхування"
Акціонерне товариство
20474912
04070, м.Київ, вул Iллiнська,8
АГ № 569137

діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

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

Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
24.12.2010
(44)391-11-22
(44)391-11-21
Страхова дiяльнiсть
Здiйснює
страхування
цивiльноправової вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ТI-Iнвест"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37833036
01032, м.Київ, вул Симона Петлюри,30
АЕ №263145
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
12.06.2013
(044) 584-38-28
(044) 584-38-28
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Вiдкриття рахункiв власникам акцiй
Товариства та зарахування акцiй на
рахунки власникiв акцiй Товариства.
Виконання
функцiй
депозитарної
установи. Вступ в дiю лiцензiї 12.10.2013р. Термiн дiї - необмежений.
Публiчне акцiонерне товариство
"Перший Iнвестицiйний банк"
Акціонерне товариство
26410155
04073, м.Київ, Московський проспект,6
№ 178
Нацiональний банк України
25.10.2011
(44)428-61-28
(44)410-06-62
Банкiвськi послуги
Лiцензiя №178 видана ПАТ"Перший
Iнвестицiйний банк", що внесений до
державного реєстру банкiв 20 червня
1997 року за №267 на право надання
банкiвських
послуг,
визначених
частиною третьою статтi 47 Закону
України "Про банкiвську дiяльнiсть"

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
01001, м.Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку України
01.10.2013
(044) 279-65-40
(044) 279-13-22
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
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 набуває 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.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
11.05.2010

Опис
11.05.2010

Опис
24.10.2003

Опис
26.10.2001

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
48/10/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Територiальне
UA4000068258 Акція проста Документар
0,05
5 352 600
267 630
100
управлiння Державної
документарн
ні іменні
комiсiї з цiнних
а іменна
паперiв та фондового
ринку в м. Києвi та
Київськiй областi
Акцiї на зовнiшних ринках не торгуються. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Акцiї включенi до
бiржового списку на ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа". Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 48/10/1/10 дата реєстрацiї
11.05.2010 р., видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi
04.10.2011 р. в зв'язку iз змiною найменування Товариства.
48/10/1/10
Територiальне
UA4000068258 Акція проста Документар
0,05
5 352 600
267 630
100
управлiння Державної
документарн
ні іменні
комiсiї з цiнних
а іменна
паперiв та фондового
ринку в м. Києвi та
Київськiй областi
Акцiї на зовнiшних ринках не торгуються. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй № 48/10/1/10 дата реєстрацiї 11.05.2010 р., видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi в зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Товариства, втратило чиннiсть.
304/10/1/20
Управлiнням
UA1003551009 Акція проста Бездокумент
0,05
5 352 600
267 630
100
03
Державної комiсiї з
бездокумента арні іменні
цiнних паперiв та
рна іменна
фондового ринку в м.
Києвi та Київськiй
областi
Акцiї на зовнiшних ринках не торгуються. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Мета додаткової емiсiї метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї, є забезпечення подальшого розвитку, пiдвищення фiнансової стабiльностi,
поповнення обiгових коштiв Товариства. Спосiб розмiщення - по пiдписцi в два етапи. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №
304/10/1/2003 дата реєстрацiї 24.10.2003 р., видане Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй
областi втратило чиннiсть.
493/10/1/20
Управлiнням
UA1003551009 Акція проста Бездокумент
0,05
2 676 300
133 815
100

01

Опис

28.09.2000

Опис

Державної комiсiї з
бездокумента арні іменні
цiнних паперiв та
рна іменна
фондового ринку в м.
Києвi та Київськiй
областi
Акцiї на зовнiшних ринках не торгуються. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Мета емiсiї - метою
використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї, є забезпечення подальшого розвитку, пiдвищення фiнансової стабiльностi, поповнення
обiгових коштiв Товариства. Спосiб розмiщення - по пiдписцi в два етапи. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 493/10/1/2001 дата
реєстрацiї 26.10.2001 р., видане Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi втратило
чиннiсть.
559/10/1/20
Управлiнням
.
Акція проста Бездокумент
0,05
1 338 150
66 907,5
100
00
Державної комiсiї з
бездокумента арні іменні
цiнних паперiв та
рна іменна
фондового ринку в м.
Києвi та Київськiй
областi
Акцiї на зовнiшних ринках не торгувалися. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Призначення
мiжнародного iдентифiкацiйного номеру цiнним паперам законодавством не вимагалося. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №
559/10/1/2000 дата реєстрацiї 28.09.2000 р., видане Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй
областi в зв'язку iз зазначенням форми випуску та втратило чиннiсть.
Нижче наводиться iнформацiя про випуски акцiй, якi неможливо вказати окремо в зв'язку з технiчними причинами:
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 80/10/1/97 видане 28.03.1997 р. Територiальним вiддiленням Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi на суму 66907,5 грн. iменних простих акцiй у кiлькостi 1338150 штук номiналом
0,05 грн. (втратило чиннiсть).Акцiї на зовнiшних ринках не торгувалися. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не
було.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 157.1.94 видане 28.11.1994 р. Київським мiським фiнансовим управлiнням на суму
6690750000 карбованцiв простих iменних акцiй у кiлькостi 267630 штук номiналом 25000 карбованцiв (втратило чиннiсть). Акцiї на зовнiшних
ринках не торгувалися. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публiчне (Вiдкрите) акцiонерне товариство "Промзв'язок" створено вiдповiдно до указу
Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання
приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26 листопада 1994 року № 699/94, на пiдставi
рiшення Київського регiонального вiддiлення Фонду державного майна України у м. Києвi вiд
12 вересня 1994 року № 841 - ВАТ, шляхом перетворення державного пiдприємства Київський
завод "Промзв'язок" та є його правонаступником. Задля виживання пiдприємства, збереження
його виробничого потенцiалу, акцiонерами ПАТ "Промзв'язок" приймається рiшення щодо
реструктуризацiї, в результатi якої створюється ряд дочiрнiх пiдприємств. У 2003 роцi з метою
консолiдацiї виробничих потужностей, трудових та фiнансових ресурсiв, нарощування
виробничого потенцiалу на пiдприємствi, була проведена реорганiзацiя дочiрнiх пiдприємств
шляхом приєднання до головного пiдприємства. На виробництвi впроваджується Система
менеджменту якостi ISO 9001-2000.
Протягом звiтного 2013 року фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Органiзацiйна структура ПАТ "Промзв'язок" складається з Управлiння, Дирекцiї з виробництва,
до складу якої входять та їй пiдпорядковуються вiддiл матерiально-технiчного постачання та
виробничi цехи, Технiчна дирекцiя - вiддiл головного технолога, проектно-конструкторський
вiддiл, Дирекцiя з якостi - вiддiл стандартизацiї, сертифiкацiї, Фiнансова дирекцiя- бухгалтерiя,
планово-економiчний вiддiл, вiддiл органiзацiї працi та заробiтної плати, Дирекцiя по роботi з
персоналом, Комерцiйний вiддiл, Вiддiл енергетики.
Виробнича база пiдприємства має наступнi спецiалiзованi дiльницi: заготiвельний, слюсарний,
токарний, гравiрувальний, зварювальний, штампувальний iнструментальний, лиття пластмас пiд
тиском, механоскладальний, електромонтажний, полiмерного покриття, термiчної обробки.
ПАТ "Промзв'язок териториально знаходиться по мiсцю реєстрацiї, не має вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв,дочiрнiх пiдприємств. Суттєвих змiн в органiзацiйнiй стуктурi ПАТ
"Промзв'язок" в 2013 роцi не вiдбувалось.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 134
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 10
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осiб) -7
Фонд оплати працi -5931,7 тис. грн.
У порiвняннi iз 2012 роком фонд оплати працi збiльшився на 83,9 тис. грн.
Кадрова програма емiтента вiдповiдно до операцiйних потреб емiтента полягає в матерiальному
заохоченi працiвникiв, тобто своєчаснiй виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та
компенсацiй, покращеннi умов та ефективностi працi.

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
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна 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
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Вiдповiдно до вимог дiючого законодавства, наказом керiвництва прийнята та затверджена
облiкова полiтика, дiюча на пiдприємствi. Протягом звiтного перiоду облiкова полiтика не
змiнювалася. Амортизацiю основних засобiв та нематерiальних активiв нараховується на
пiдприємствi прямолiнiйним методом. Вартiсть вибуття запасiв облiковується за методом ФIФО.
Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються за собiвартiстю. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi
ведеться згiдно закону України "Про бухгалтерський облiк". Основнi засоби, нематерiальнi
активи, запаси вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та
виготовлення. Переоцiнку основних засобiв протягом 2013 року не проводили.
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), середньо реалізаційні 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
ПАТ "Промзв'язок" в 2013 роцi продовжило виробництво комплектуючих для лiфтового
господарства. Порiвняно з 2012 роком в 2013 роцi лiфтових комплектуючих було реалiзовано
меньше на 0,8 млн.грн. Отримано коштiв за реалiзовану продукцiю 14,7 млн.грн.
Основними замовниками продукцiї були ПрАТ "ОТIС", ВАТ "Укрлiфтсервiс", ЛК
"Евроформат". Реалiзацiю всiєї продукцiї ПАТ "Промзв'язок здiйснює методом прямого
продажу. Ринок збуту, переважно, вiтчизнянi виробники лiфтiв. Перспективи розширення
даного виробництва в подальшому будуть залежати вiд розвитку будiвельної галузi та
фiнансування на модернiзацiю наявного лiфтового господарства.

Сировина, в основному, метал вiтчизняного виробництва. Сировина доступна. Вiдомостi про
наявнiсть конкурентiв у ПАТ "Промзв'зок" вiдсутнi. Виробництво вiд сезонних змiн залежить
несуттєво. Основнi ризики в виробництвi комлектуючих для лiфтового господарства - коливання
цiн на метал, вiдсутнiсть короткострокових планiв замовлень у покупцiв продукцiї. Зменьшення
впливу цих ризикiв на дiяльнiсть пiдприємства досягається за рахунок збiльшення складських
запасiв матерiалiв та готової продукцiї. Постачальникiв матерiалiв, що займають бiльше 10% в
загальному обсязi постачання бiльше 20. Також в 2013 роцi ПАТ " Промзв' язок" продовжив
виробляти та реалiзовувати платiжнi термiнали. Обсяги їх виробництва та реалiзацiї
збiльшились на 5,6 млн.грн з 7,8 млн.грн. в 2012 роцi до13,5 млн.грн. в 2013 роцi .
В 2013 роцi платiжнi термiнали реалiзовувались по експортним контрактам. Так, в цiлому, за
2013 рiк загальна кiлькiсть реалiзованих платiжних термiналiв на експорт склала 250 шт.
Незважаючи на щiльне конкурентне середовище (платiжнi темiнали виробляють багато
вiтчизняних та закордонних виробникiв), ПАТ "Промзв'язок" надiється зайняти свою нiшу в
цьому бiзнесi. Це можливо, зокрема, якщо буде розширюватись ринок послуг по оплатi послуг
через платiжнi термiнали (оплата послуг мобiльних операторiв, оплата комунальних послуг).
ПАТ "Промзв'язок" в майбутньому планує, використовуючи набутий досвiд та бiзнесовi
контакти, збiльшити кiлькiсть закордонних партнерiв. Сировина для виробництва вiтчизняний
метал та iмпортнi комплектуючi. Ризики виробництва полягають в коливаннi курсу валюти та
затримок при проходженнi митних процедур iмпортної складової продукцiї. Щодо
впровадження нових технологiй, то ПАТ "Промзв'язок" бiльше зусиль спрямовує на
вдосконалення iснуючих технологiй.
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
Суттєвих вiдчужень або придбання активiв за останнi п"ять рокiв Товариство не проводило.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась за рахунок придбання нових станкiв та
обладнання, здiйснення капiтальних ремонтiв.Всi придбання
основних засобiв ПАТ
"Промзв'язок" проводить за рахунок власних коштiв без залучення позикових та кредитних
коштiв. Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. 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 Правочинiв емiтента з власниками iстотної участi, членами наглядової ради
або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року не було.
Емiтент не має дочiрнiх/залежних пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв.
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, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання

виробничих потужностей після її завершення
Пiдприємство здiйснює виробничу дiяльнiсть на власних основних засобах. Обсяг виробництва
продукцiї дозволяє використовувати виробничi потужностi досить ефективно. Хоча резерв
збiльшення обсягу виробництва на наявних потужностях, безумовно є. Ступiнь використання
обладнання - 0,8-0,9. Екологiчнiсть виробництва не носить специфiчного характеру, тому
витрати на пiдтримання норм екологiчної безпеки виробництва несуттєвi. Екологiчнi питання,
що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, вiдсутнi. Ремонт, технiчне
обслуговування та вдосконалення основних засобiв носить планомiрний характер, здiйснюється
регулярно та має системний характер. На найближчий час пiдприємство не планує капiтального
будiвництва. Розширення парку технологiчного обладнання на найближче майбутнє не
планується. Це пов'язано з тим , що наявного обладнання достатньо, щоб забезпечити повний
виробничий цикл наявної номенклатури продукцiї, що виробляється.
Бiльше того, iснує реальна можливiсть використовувати його бiльш ефективно. Iншим
чинником, що стримує оновлення та модернiзацiю обладнання - це обмеженi обiговi кошти.
ПАТ "Промзв'язок", керуючись думкою своїх фахiвцiв, намагається забезпечувати свою
гоподарську дiяльнiсть за рахунок власних коштiв, без залучення кредитних ресурсiв. На балансi
Товариства утримуються чотири будiвлi та споруди (споруда головного корпусу(лiтера Г),
споруда алюмiнiєва (лiтера И), склад з панелей (лiтера М), станцiя нейтралiзацiї (лiтера К). Всi
споруди знаходяться за адресою: м.Київ, проспект Московський,6. Товариство орендованих
будiвель та споруд не має.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, - вiдсутнiсть державної програми розвитку
та модернiзацiї лiфтового господарства.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих факторiв висока. Особливо негативно вiдображається
збiльшення податкового тиску. Економiчнi обмеження вiдсутнi.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Протягом 2013 року ПАТ "Промзв'язок не виплачувало штрафнi санкцiї у виглядi штрафiв, пенi,
неустойки та компенсацiй за порушення законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансова полiтика пiдприємства грунтується на максимальному використаннi власних обiгових
коштiв для покриття витрат, пов'язаних з господарською дiяльнiстю. Одним з шляхiв
збiльшення обiгових коштiв, на думку фахiвцiв, є жорсткий контроль за дебiторською
заборгованiстю. Регулярний аналiз цiнових пропозицiй постачальникiв сировини та
комплектуючих. Контроль за видатками ( в т.ч. за адмiнiстративними).
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець 2013 року пiдприємство не мало укладених та не виконаних договорiв.
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)

На майбутнє ПАТ "Промзв'язок" планує подальше вдосконалення виробничих процесiв, що вже
iснують на пiдприємствi шляхом скорочення видаткiв.
На думку фахiвцiв ПАТ "Промзв'язок", для збiльшення фiнансової стiйкостi пiдприємства,
зменьшення впливу негативних факторiв та планомiрно-поступалого розвитку на найближче
майбутнє, дуже важливо розширювати клiєнтську базу споживачiв товарiв i послуг, що виробляє
та надає Товариство. Стратегiчно важливо створювати клiєнтську базу не тiльки на основi
разових замовлень, або замовлень, що носять нерегулярний характер, але i замовникiв, що є
сталими партнерами та замовлення, що вiд них надходять носять хоча би дрiбносерiйний
характер.
Правильне спiввiдношення цих категорiй покупцiв в структурi реалiзованнної продукцiї
дозволить Товариству забезпечити вiдносно стабiльними фiнансовими потоками, що в свою
чергу дозволить планомiрно та виважено використовувати всi наявнi ресурси.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Вдосконалення та розробка нових модифiкацiй платiжних термiналiв. Розробка принципово
нових концепцiй платiжних термiналiв. Можливе їх конструктивне поєднання до iнших
автоматичних систем продажу товарiв.
Вiдслiдковування ринку збуту комплектуючих для лiфтового господарства дозволить при появi
нового виробника лiфтiв, при наявностi досвiду аналогiчних розробок у Товариства та маючи
квалiфiкований конструкторський i технологiчний вiддiли, в короткi строки виготовити не
тiльки всю проектно-технологiчну документацiю, але й дослiдний зразок, врахувавши всi
побажання замовника. Всi витрати на дослiдження та розробку проектної та технологiчної
документацiї входять в господарську дiяльнiсть Товариства. Стороннi органiзацiї до дослiджень
та розробок ПАТ "Промзв'язок" не залучає. Сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний
перiод - 85,6 тис.грн.
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі
відсутності судових справ про це зазначається
На момент складання звiту в судовому розглядi знаходиться справа про скасування податкових
повiдомлень- рiшень
Державної податкової iнспекцiї у Оболонському районi м. Києва на загальну суму 16491,25 грн.
Судова справа була розглянута в Окружному адмiнiстративному судi м. Києва та прийнято
рiшення про скасування цих податкових повiдомлень - рiшень. Київський апеляцiйний
адмiнiстративний суд пiдтримав таке рiшення Окружного адмiнiстративного суду м. Києва i
вiдмовив у задоволення апеляцiйної скарги Державної податкової iнспекцiї у Оболонському
районi м. Києва по цiй справi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
В 2011 роцi прибуток складав 4040 тис. грн.
В 2012 прибуток складає 3646 тис. грн.
В 2013 роцi прибуток складав 1646 тис. грн.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
5 769
6 613
1 879
1 697
2 983
4 241
771
555
136
120
0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
5 769
6 613
1 879
1 697
2 983
4 241
771
555
136
120
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 769
6 613
0
0
5 769
6 613
Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами):
будiвлi та споруди - 25-30 рокiв,
машини та обладнання - 8-12 рокiв,
транспортнi засоби - 5 рокiв,
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3-5 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв - 17535 тис. грн.
Ступiнь зносу - 62,2%.
Ступiнь використання - 0,9%
Сума нарахованого зносу - 10922 тис. грн.
Товариство проводило подальше обладнання, списання морально та
фiзично застарiлого обладнання для металообробки i замiна його бiльш
сучасним, проведення капiтальних ремонтiв та полiпшень будiвель та
споруд.
Обмежень на використання майна Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
25 176
23 512
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
267,6
267,6
Скоригований статутний капітал
267,6
267,6
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди зроблений
Опис
вiдповiдно Рiшення ДКЦПФР України №485 вiд 17.11.2004 року "Про схвалення
Методичних
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою :Чистi активи =
(Необоротнi активи +Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв)-(Довгостроковi
забов"язання+Поточнi забов"язання+Забезпечення наступних виплат i платежiв+Доходи
майбутнiх перiодiв).

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу, що
вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦКУ.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
ПАТ "Перший Iнвестицiйний банк"
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
1 230

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

19.08.2013
X

1 230
0

14,5
X

18.08.2014
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

535

X

X

X

5 400

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
2 374
X
X
X
9 539
X
X
Станом на 31 грудня 2013 р. поточнi зобов'язання Товариства
облiковуються у складi:
Короткостроковi кредити банку - 1230 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 4
тис.грн.;
Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 1642 тис.грн.;
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 535
тис.грн.
Безпроцентна поворотна фiнансова допомога - 5400 тис.грн.;
Iншi поточнi зобов'язання - 564 тис.грн.
Поточнi забезпечення - 164 тис.грн.

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

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі

Вид інформації

1
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013

даних Комісії
2
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2011
1
0
2
2012
1
0
3
2013
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв.
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
Iншим способами голосування з питань порядку денного не

(запишіть)

здiйснювалось.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались.
(запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
7
0
0
0
0
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 10
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
В складi Наглядової ради комiтети не створюються
(запишіть)
Інше
В складi Наглядової ради комiтети не створюються
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Винагорода є фiксованою сумою.
(запишіть)

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
У внутрiшнiх документах товарисва вiдсутнi будь-якi вимоги до
X
членiв наглядової ради.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
Новий член наглядової ради самостiйно ознайомився iз змiстом
(запишіть)
внутрiшнiх документiв товариства.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
так
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
ні
так
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової радиня
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
так
ні
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

Ні
X

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Статут, iнших документiв немає.

X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернетзагальних
йній базі
ньо в
запит
сторінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
так
так
так
так
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
так
так
так
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
так
так
так
так
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
так
так
ні
ні
ні
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
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X
X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
Iнший орган не приймав рiшення про затвердження аудитора.
(запишіть)

Ні
X
X

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

Ні
X
X
X

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
Iншi органи не здiйснювали перевiрки.
(запишіть)
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
X
відсотків голосів
Інше
Доручень вiд iнших органiв не було.
(запишіть)
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)
Iнших способiв iнвестицiй не планує.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу
(принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння 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:
кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю "Емконаудитора - фізичної особи - підприємця)
Аудит"
37153128
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
02068, м. Київ, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
А.Ахматової, 23, кв.96
аудитора
4374, 23.09.2010
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
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
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
"Промзв'язок"
станом на 31 грудня 2013 року
Для надання:
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України
Власникам цiнних паперiв,
Управлiнському персоналу
Публiчного акцiонерного товариства
"Промзв'язок"
Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство:
Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК".
Код ЄДРПОУ- 05744797
Мiсцезнаходження товариства: 04073, м. Київ,Московський проспект, 6
Дата державної реєстрацii: 16.09.1994.
Види дiяльностi за КВЕД-2010:
28.22 Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального
устаткування
28.23 Виробництво офiсних машин i устаткування, крiм комп'ютерiв i

периферiйного устаткування
25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного й орендованого майна
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i
технiчних наук.
Середньооблiкова чисельнiсть працюючих складає на 31.12.2013 р. - 134 чол.
Вiдповiдальними за вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та
фiнансово-господарську дiяльнiсть в 2013 роцi були:
Генеральний директор - Вехалевський Дмитро Олексiйович;
Головний бухгалтер - Корж Надiя Миколаївна.
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (далi - Товариство) за
перiод з 1 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року на предмет повноти,
достовiрностi та вiдповiдностi її чинному законодавству, встановленим
нормативам. Фiнансова звiтнiсть Товариства включає Баланс (Звiт про
фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, Звiт про фiнансовi результати
(Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про
власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року (далi - фiнансова
звiтнiсть), стислий виклад суттєвих аспектiв облiкової полiтики, iншi
пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi несе
керiвництво Товариства. Перевiрена фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 рiк є
першою фiнансовою звiтнiстю суб'єкта господарювання, складеною за
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), у розумiннi
МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", у
якiй суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ i при цьому чiтко та
беззастережно стверджує в цiй фiнансовiй звiтностi вiдповiднiсть МСФЗ. Датою
переходу Товариства на облiк та складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. Звiтнiсть за форматом у вiдповiдностi до вимог
центральних органiв виконавчої влади України щодо формату подання
фiнансової звiтностi за 2013 рiк та на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi складена Товариством вперше. За 2012 рiк Товариством в рамках
переходу компанiї до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi складалась
попередня фiнансова звiтнiсть.
Концептуальною основою для складання фiнансової звiтностi рiк, що закiнчився
31.12.2013 р., є бухгалтерськi полiтики що базуються на вимогах Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.
Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Закону України "Про
аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi
та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, зокрема МСА 700 "Формулювання
думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя

думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо
iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову
звiтнiсть, МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при
аудитi фiнансової звiтностi", якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту в Українi, рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року № 1528 та рiшення
ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року № 1360.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та
достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю
стосовно пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв, якi не мiстять
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування
вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi
на основi результатiв аудиторської перевiрки. Мiжнароднi стандарти контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв вимагають вiд аудитора дотримання етичних
вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання
достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв
суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених
управлiнським персоналом та вiдповiдностi фiнансової звiтностi
загальноприйнятим облiковим принципам.
Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиту отриманi достатнi та належнi
аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Не змiнюючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, Товариство не визначало
справедливої вартостi основних засобiв станом на 31.12.2013 року, не
здiйснювало оцiнку суттєвостi вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв

вiд їх справедливої вартостi та не проводило переоцiнки вартостi основних
засобiв при складаннi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2013 р., що
суперечить вимогам МСФЗ 16 "Основнi засоби". Ефект впливу на фiнансову
звiтнiсть даного вiдступу вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не
був визначений.
Крiм того, Товариство при складаннi фiнансової звiтностi не врахувало вимоги
МСФЗ 12 "Податки на прибуток". Податок на прибуток за рiк включає лише
поточний нарахований податок без врахування вiдстрочених податкових активiв
та зобов'язань. Ефект впливу на фiнансову звiтнiсть, через вiдсутнiсть
розрахунку вiдстрочених податкiв, не був визначений.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю фiзичних запасiв, активiв та зобов'язань
Товариства станом на 31.12.2013 року, однак за допомогою здiйснення iнших
аудиторських процедур отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв та
зобов'язань, вiдображених в фiнансовiй звiтностi Товариства станом на
31.12.2013 року, в межах рiвня суттєвостi, визначеного вiдповiдно до листа
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.07.2003 р. № 04230-04108.
Ми звертаємо увагу на те, що Товариство протягом 2011 року отримало чистий
прибуток в сумi 4040 тис. грн., за 2012 рiк чистий прибуток склав 3646 тис. грн.,
у 2013 роцi Товариство отримало чистий прибуток у сумi 1664 тис. грн. Цi умови
вказують на здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у
приведеному нижче пояснювальному параграфi, фiнансова звiтнiсть Товариства
подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, iнформацiю про фiнансовий стан
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМЗВ'ЯЗОК" станом на
31 грудня 2013 року та його фiнансовi результати за 2013 рiк згiдно
концептуальної основи, визначеної МСФЗ, а саме Мiжнародним стандартом
фiнансової звiтностi №1 "Перше застосування МСФЗ".

Визначення вартостi чистих активiв:
(Розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi
чистих активiв акцiонерного товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд
17.11.2004р. № 485)
Станом на 31.12.2013 року Сума Чистих активiв Товариства становить 25 176
тис. грн., бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги частини третьої статтi 155
Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не
вимагається.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та

подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
На нашу думку iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з
фiнансовою звiтнiстю станом на 31.12.2013 року, не мiстить суттєвих
невiдповiдностей фiнансовiй звiтностi, що пiдлягала аудиту.
Виконання значних правочинiв
(10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
В розумiннi Закону України "Про акцiонернi товариства" значним правочином
вважається правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй),
учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт,
послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Станом на 01.01.2013 року вартiсть активiв Товариства складала 30 697 тис.грн.,
тобто значним правочином в розумiннi Закону для Товариства протягом 2013
року вважається правочин, якщо його сума перевищує 3 069,7 тис.грн.
Згiдно до статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшення про
вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, повинно
прийматися Наглядовою радою Товариства.
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства, що
виконання Товариством значних правочинiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013
року, було здiйснено вiдповiдно вимогам чинного законодавства, у всiх суттєвих
аспектах, наведено достовiрно.
Протягом року, що закiнчився 31.12.2013 р. Товариством не здiйснювались
значнi правочини.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели оцiнку стану
корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на
повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою
висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння
Товариства вимогам чинного законодавства України, вiдповiдно, ми не помiтили
нiчого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження
управлiнського персоналу Товариства щодо вiдповiдностi стану корпоративного
управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, у всiх суттєвих аспектах, не
вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства

Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели
iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть
фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього
контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю Товариства, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов'язаних
з iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства, якi потребують розкриття в даному аудиторському
висновку.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Додаткова iнформацiя:
На дату перевiрки частка держави в статутному капiталi товариства вiдсутня.
Випадкiв ведення позастатутної дiяльностi не встановлено.
Валюту балансу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Промзв'язок"
станом на 31грудня 2013 року в сумi 34 715 тис. грн. пiдтверджую.
Основна дiяльнiсть. Основним видом дiяльностi Товариства є механiчне
оброблення металевих виробiв.
Розкриття iнформацiї щодо окремих компонентiв фiнансових звiтiв.
В Товариствi створена постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя для вирiшення
органiзацiйних питань та проведення iнвентаризацiйної роботи.
Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i
результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому
грошовому виразi шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх
вiдображення.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного
запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах
ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк ведеться в
автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми .
Облiкова полiтика Публiчного акцiонерного товариства "Промзв'язок" в 2013
роцi обгрунтована Наказом № 312 вiд 28.12.11 р. "Про облiкову полiтику на
пiдприємствi". Згiдно цього Наказу обумовлений порядок облiку активiв,
зобов'язань та власного капiталу Товариства, а також його доходiв та витрат.
Пiд час перевiрки змiсту наданих форм фiнансової звiтностi, аудитором
встановлено, що показники в них взаємозв'язанi i тотожнi мiж собою,
вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi
вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть.
Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих
статей, Балансу (Звiту про фiнансовий стан), використанi керiвництвом
Товариства та зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв
нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi.

При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за перiод з
01.01.2013 року по 31.12.2013 року складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi
в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв.
На основi проведення аудитором тестiв контролю встановлено, що
бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Товариством у вiдповiдностi до вимог
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд
16.07.1999року № 996-ХIV зi змiнами i доповненнями, положень Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi, а саме МСФЗ №1 "Перше застосування МСФЗ",
iнших правових документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та
звiтностi. Датою переходу Товариства на облiк за МСФЗ є 1 сiчня 2012 року.
Фiнансова звiтнiсть за 2013 роцi є першим повним пакетом фiнансової звiтностi,
складеної за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Аналiз фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОМЗВ'ЯЗОК" станом на 31.12.2013 року.
Джерелами визначення показникiв фiнансового стану були:
1)
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року;
2)
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк ;
Фактичнi данi розрахованих коефiцiєнтiв для Товариства станом на 01
сiчня 2013 року та на 31 грудня 2013 року та їх нормативнi значення наведенi в
таблицi:
Показники фiнансового стану
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМЗВ'ЯЗОК"
№
з/п Показник Значення показника на 01.01.2013 р.
Значення показника
на 31.12.2013 р. Нормативне значення показника
1
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 2,2 4,4 бiльше 0
2
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
2,9 6,0 бiльше 1
3
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi)
0,8 0,7
бiльше 0,5
4
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) 0,2 0,4 менше 1
За пiдсумками роботи в перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року Товариство
отримало чистий прибуток в сумi 1 664 тис. грн.
Станом на 31.12.2013 року Чистi активи Товариства становлять 25 176 тис. грн.,
що свiдчить про високий рiвень фiнансової стiйкостi Товариства.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових
засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних
зобов'язань та показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена
негайно. Станом на 31.12.2013 року дорiвнює 4,4, що вiдповiдає нормативному
значенню даного показника.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення
оборотних активiв до поточних зобов'язань пiдприємства та показує достатнiсть
ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його
поточних зобов'язань. Станом на 31.12.2013 року коефiцiєнт дорiвнює 6,0, що
вiдповiдає нормативному значенню.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi розраховується, як вiдношення власного
капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу
власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть.
Станом на 31.12.2013 року складає 0,7, що вiдповiдає нормативному значенню i
свiдчить про те, що Товариство є незалежним з фiнансової точки зору.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як
спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть
пiдприємства вiд залучених засобiв. Станом на 31.12.2013року коефiцiєнт
становить 0,4, що задовольняє нормативному значенню.
Ймовiрнiсть банкрутства Товариства мiнiмальна (коефiцiєнт вiрогiдностi
банкрутства R бiльше 0,42 та складає: 2011 рiк = 7,19; 2012 рiк = 6,76; 2013 рiк =
6,15).
На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за 2013 рiк можна
зробити висновок, що ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМЗВ'ЯЗОК" є лiквiдним та незалежним вiд зовнiшнiх джерел
фiнансування, його фiнансовий стан можна оцiнити як стiйкий, iмовiрнiсть
банкрутства мiнiмальна.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Договiр № 011 вiд 03.02.2014 року.
Початок аудиту - 28.03.2014 року, кiнець - 28.04.2014 року.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит";
Код ЄДРПОУ: 37153128;
Свiдоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №
4374, виданого на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд
23.09.2010року № 220/3; дiйсне до 23.09.2015року;
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96; адреса для
листування: м.Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус "Р", офiс 302; тел/факс 379-16-74;
Аудитор
____________________________________
Проскура К.П.
(24.12.2009 р. № 006650 виданий Аудиторською палатою України рiшенням
Аудиторської палати України №209/3 вiд 24.12.2009 р. Дiйсний до 24.12.2014 р.)
Директор ТОВ "Емкон-Аудит" _______________________________________
Сороколат Н.Г.
(Сертифiкат вiд 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України
рiшенням Аудиторської палати України №214/3 вiд 29.04.2010 р. дiйсний до
29.04.2015 р.)
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Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси

Код
рядка
2

Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1801001
На дату
переходу на
МСФЗ
5

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

2
140
( 138 )
0
5 769
15 673
( 9 904 )
0
0
(0)
0
0
(0)

2
142
( 140 )
0
6 613
17 535
( 10 922 )
0
0
(0)
0
0
(0)

7
139
( 132 )
0
4 449
13 773
( 9 324 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

4 105
508
0
0
0

4 105
508
0
0
0

4 105
0
0
0
0

1065

0

0

0

1090
1095

3
10 387

3
11 231

3
8 564

1100
1101

1 993
92

2 964
1 769

1 249
90

Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1102
1103
1104
1110
1115
1120

0
1 901
0
0
0
0

0
1 195
0
0
0
0

0
1 159
0
0
0
0

1125

623

345

1 059

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

633
19
0
0
0
1 613
0
15 291
0
15 291
0
0

475
497
496
0
0
1 618
0
17 261
0
17 261
0
0

1 421
0
0
0
0
1 135
0
13 832
0
13 832
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
138
20 310

0
0
0
0
324
23 484

0
0
0
0
0
18 696

1200

0

0

0

1300

30 697

34 715

27 260

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

На дату
переходу на
МСФЗ
5

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

268
0
0
5 669
0
0
0
17 575
(0)
(0)
0
23 512

268
0
0
5 669
0
0
0
19 239
(0)
(0)
0
25 176

268
0
0
5 669
0
0
0
13 929
(0)
(0)
0
19 866

1500
1505
1510
1515
1520
1521

0
0
0
0
0
0

228
0
0
5 400
0
0

0
0
0
72
0
0

Код
рядка

Цільове фінансування
1525
0
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
0
Усього за розділом II
1595
0
5 628
72
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
1 230
0
Векселі видані
1605
0
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
0
товари, роботи, послуги
1615
253
4
44
розрахунками з бюджетом
1620
674
307
851
у тому числі з податку на прибуток
1621
499
0
0
розрахунками зі страхування
1625
0
0
154
розрахунками з оплати праці
1630
3
0
308
одержаними авансами
1635
221
1 642
46
розрахунками з учасниками
1640
0
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
0
Поточні забезпечення
1660
97
164
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
5 937
564
5 919
Усього за розділом IІІ
1695
7 185
3 911
7 322
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами
1700
0
0
0
вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного
1800
0
0
0
фонду
Баланс
1900
30 697
34 715
27 260
Примітки: Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї
дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного
документального, взаємопов'язаного їх вiдображення.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом
рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних вiдомостях.
Бухгалтерський облiк ведеться в автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної
програми .
Облiкова полiтика Публiчного акцiонерного товариства "Промзв'язок" в 2013 роцi обгрунтована Наказом
№ 312 вiд 28.12.11 р. "Про облiкову полiтику на пiдприємствi". Згiдно цього Наказу обумовлений
порядок облiку активiв, зобов'язань та власного капiталу Товариства, а також його доходiв та витрат.
Показники змiсту форм фiнансової звiтностi взаємозв'язанi i тотожнi мiж собою, вiдповiдають даним
реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий
вплив на звiтнiсть.
Керівник

Вехалевський Д.О.

Головний бухгалтер

Корж Н.М.

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Дата

КОДИ
01.01.2014

за ЄДРПОУ

05744797

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

35 444

29 883

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 26 203 )
(0)

( 18 250 )
(0)

2090

9 241

11 633

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
150

0
0
0
176

2121

0

0

2122

0

0

2130
2150
2180

( 6 801 )
( 178 )
( 885 )

( 6 979 )
( 167 )
( 790 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

1 527

3 873

2195
2200
2220
2240
2241

(0)
0
984
0
0

(0)
0
967
44
0

Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2250
2255
2270
2275

(0)
(0)
(1)
0

(0)
(0)
( 83 )
0

2290

2 510

4 801

2295
2300

(0)
-846

(0)
-1 155

2305

0

0

2350

1 664

3 646

2355

(0)

(0)

Код
рядка

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
1 664

0
3 646

За звітний
період

За звітний
період

1

2
3
Матеріальні затрати
2500
16 589
Витрати на оплату праці
2505
6 729
Відрахування на соціальні заходи
2510
2 559
Амортизація
2515
1 479
Інші операційні витрати
2520
1 432
Разом
2550
28 788
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

За аналогічний
період
попереднього
року
4
11 260
6 675
2 517
1 087
1 036
22 575

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
5 352 600
5 352 600
0,310870

За аналогічний
період
попереднього
року
4
5 352 600
5 352 600
0,681100

2615

0,310870

0,681100

Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Фiнансовi результати дiяльностi Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi є реальними.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) визнається, якщо покупцю переданi ризики i
вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю; якщо сума доходу (виручка) може бути достовiрно
визначена, iснує впевненiсть, що внаслiдок операцiї станеться збiльшення економiчних вигiд
пiдприємства, а витрати, пов'язанi з данною операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Основним видом доходу Товариства є дохiд вiд реалiзацiї продукцiї.
Керівник

Вехалевський Д.О.

Головний бухгалтер

Корж Н.М.

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Дата

КОДИ
01.01.2014

за ЄДРПОУ

05744797

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2013 рік
Форма №3

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

35 814
0
0
0
0
0
229

27 362
0
0
0
0
0
1 201

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
9 978

0
0
0
0
0
10 030

3100
3105
3110
3115
3116

( 24 285 )
( 5 599 )
( 2 800 )
( 4 363 )
( 1 611 )

( 14 893 )
( 5 762 )
( 2 897 )
( 4 722 )
( 1 308 )

3117

( 1 308 )

( 2 238 )

3118

( 1 444 )

( 1 040 )

3135
3140
3145

( 6 863 )
( 13 )
(0)

( 7 388 )
( 74 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
(0)
2 098

(0)
( 25 )
2 832

3200

0

0

необоротних активів
3205
0
166
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
984
967
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
(0)
необоротних активів
3260
( 2 324 )
( 2 506 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
(0)
3295
-1
340
-1
373
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
1 230
0
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
(0)
(0)
Сплату дивідендів
3355
(0)
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
(0)
(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
(0)
3395
1 230
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
1 988
1 459
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
15 291
13 832
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
-18
0
Залишок коштів на кінець року
3415
17 261
15 291
Примітки: Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових операцiй в
нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 15.12.2004 року №637.
Залишки грошових коштiв в касi та на поточних рахунках спiвпадають з даними балансу.
Лiмiт готiвкових коштiв в Товариствi не встановлювався.
Керівник

Вехалевський Д.О.

Головний бухгалтер

Корж Н.М.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2014

за ЄДРПОУ

05744797

Звіт про власний капітал
За 2013 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного

2
4000
4005

3
268
0

4
0
0

5
5 669
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
17 672
0

4010
4090
4095

0
0
268

0
0
0

0
0
5 669

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
23 609
0

0
-97
17 575

0
0
0

0
0
0

0
-97
23 512

0

1 664

0

0

1 664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
0
0
0
1 664
0
0
1 664
Разом змін у капіталі
4300
268
0
5 669
0
19 239
0
0
25 176
Залишок на кінець року
Примітки: Станом на 31.12.13 р. загальна сума власного капiталу складає 25 176 тис. грн. (72,5 % валюти балансу) .
Розмiр зареєстрованого статутного капталу складає 267 630 грн. Статутний капiтал товариства подiлено на 5 352 600 штук простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 5 копiйок кожна. Акцiї Товариства iснують в бездокументарнiй формi (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за рег. №
48/10/1/10, дата реєстрацiї 11.09.10 р.).
Випущенi акцiї оплаченi повнiстю у встановленi законодавством України термiни.
Керівник

Вехалевський Д.О.

Головний бухгалтер

Корж Н.М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi
Примiтки до фiнансової iнформацiї Публiчного акцiонерного товариства "Промзв'язок"
Примiтки до Форми 1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)":
Станом на 31.12.2013 року загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок року
збiльшились на 4018 тис. грн. i складають 34 715 тис. грн.
Згiдно наказу про облiкову полiтику, встановлену на Товариствi, iнвентаризацiя наявностi
товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв та розрахункiв проводиться вiдповiдно до
вимог "Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарноматерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв", затвердженої Наказом
мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.94року. Рiчна iнвентаризацiя основних засобiв,
товарно-матерiальних цiнностей, проводилась станом на 01.12.2013 року (Наказ № 303 вiд
29.11.2013 року).
Облiк нематерiальних активiв та накопиченої амортизацiї
Станом на 31.12.2013 року iншi нематерiальнi активи складають: за первiсною вартiстю:
142тис.грн.; накопичена амортизацiя: 140тис.грн.; залишкова вартiсть нематерiальних активiв
складає 2 тис. грн.
Нематерiальнi активи облiковують по iсторичнiй (фактичнiй) собiвартостi з урахуванням
нарахованого зносу. Знос нараховується прямолiнiйно, виходячи з термiну користного
використання нематерiального активу. Термiн користного використання встановлюється згiдно
правовстановлюючих документiв. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв в Товариствi
визнана на рiвнi нульового значення.
Облiк основних засобiв та їх зносу
Облiк наявних у Товариства основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ (IAS)
16 "Основнi засоби", згiдно з редакцiєю МСФЗ, яка дiяла на 31.12.2013 р. За сiчень-грудень 2013
р. знос основних засобiв нараховувався прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть основних
засобiв визнана на рiвнi нульового значення.
Переоцiнка основних засобiв у 2013 роцi в Товариствi не проводилась.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2013 року дорiвнювала 17 535 тис. грн., сума
накопиченого зносу - 10 922 тис. грн., залишкова вартiсть - 6613 тис. грн.
Станом на 31.12.13 р. є наступнi групи основних засобiв:
Група основних засобiв
тис.грн

Первiсна вартiсть, тис.грн Знос,

Залишкова вартiсть, тис. грн.

Будинки та споруди 6393

4696

1697

Машини та обладнання

7351

3110

4241

Транспортнi засоби

1954

1399

555

Прилади, iнвентар, меблi

1286

1216

70

Iншi основнi засоби 439

411

28

Малоцiннi необоротнi активи

112

90

22

Всього
17 535 10 922 6 613
Згiдно прийнятої облiкової полiтики Товариства до основних засобiв вiдносяться матерiальнi
активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або
постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання
(експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк).
До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносяться матерiальнi
цiнностi, що призначаються для використання у господарськiй дiяльностi протягом перiоду,
який бiльше одного року з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та
вартiсть яких не перевищує 2,5 тис. грн.
Знос по малоцiнним необоротним активам в бухгалтерському облiку нараховується у першому
мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi.
Облiк iнвестицiйної нерухомостi
Станом на 31.12.13 р. Товариство не має iнвестицiйної нерухомостi.
Облiк фiнансових iнвестицiй
Станом на 31.12.13 р. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в
капiталi, складають 0 тис.грн, iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають 4105 тис.грн.,
що вiдповiдає рядкам 1030 i 1035 роздiлу I Балансу.
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Товариства мають наступну структуру:
Назва емiтента

Сума iнвестицiї, тис.грн

Рiк виникнення

Запоржбудмеханiзацiя ВАТ
акцiя проста 12000 шт.

15

29.12.2004р.

30

15.11.2005р.

Запорiжбудмеханiзацiя
29738шт.
ИК "Транс"
ООО "Петрiвка-центр"
Передовi Телекомунiкацiйнi рiшення

14
3 720
191

до2002 р.
09.01.1997р.
з 18.04.2007 до 18.03.2008

Промзв'язок ЗАО

101

СП ООО"Эльф"

9

Траст

до2002 р.
до2002 р.

25

03.10.2003р.

Облiк довгострокової дебiторської заборгованостi
Довгострокова дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.13 складає 508 тис. грн.
(векселi простi, строк пред'явлення квiтень 2016 року).
Облiк iнших необоротних активiв
Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2013 року складають 3 тис. грн.
Облiк запасiв
Станом на 31.12.13 р. вартiсть запасiв складає 2964 тис. грн.
Структура запасiв за рiк, що закiнчився 31.12.13 р.:
Стаття

31.12.13, тис. грн.

01.01.13, тис. грн

Виробничi запаси

1769

92

Готова продукцiя

1195

1901

Всього запаси

2964

1993

Облiк дебiторської заборгованостi
Станом на 31.12.13 р. дебiторська заборгованiсть складає 2935 тис. грн., в т.ч.:
Стаття

(тис. грн.)

за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть)

345

за виданими авансами

475

за розрахунками з бюджетом

497

iнша поточна дебiторська заборгованiсть
1618
Наказом про облiкову полiтику Товариства передбачено формування резерву сумнiвних боргiв.
Величина сумнiвних боргiв визначається, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв,
питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг
на умовах наступної оплати або на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi.

Розмiр створеного резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.2013 року складає 0,0 тис. грн.
Iнвентаризацiя розрахункiв з дебiторами та кредиторами проведена на пiдставi у вiдповiдностi з
вимогами Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарноматерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв (зi змiнами та
доповненнями), затвердженої Наказом МФУ №69 вiд 11.08.99 р.
Облiк грошових коштiв
Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових операцiй в
нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 15.12.2004 року №637.
Перевiркою облiку касових операцiй та операцiй по поточних рахунках порушень не виявлено.
Залишки грошових коштiв в касi та на поточних рахунках спiвпадають з даними балансу.
Лiмiт готiвкових коштiв в Товариствi не встановлювався.
Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2013 року складає 17261 тис. грн. i має таку
структуру:
Тис. грн..
31 грудня 2013 р.
1 сiчня 2013 р.
Грошовi кошти у касi

-

-

Грошовi кошти на банкiвських рахунках
-в нацiональнiй валютi
-

203

1225

в iноземнiй валютi

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв

17 058 14066
17261 15291

Iншi оборотнi активи
Станом на 31.12.13 р. iншi оборотнi активи складають 23 484 тис. грн.
На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi
достовiрно та повно, вiдповiдно обраної концептуальної основи та встановлених вимог чинного
законодавства України.
Облiк зобов'язань
Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує вiрогiднiсть
зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок його непогашення.
Станом на 31.12.13 р. сума зобов'язань складала 9539 тис. грн., в т.ч.:
Стаття
Довгостроковi зобов'язання всього 5628 тис. грн., з них:

на 31.12.12 (тис. грн.)

-вiдстроченi податковi зобов'язання

228

-iншi довгостроковi зобов'язання

5400

Поточнi зобов'язання всього 3911 тис. грн., з них:
-короткостроковi кредити банку

1230

-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

4

-з одержаних авансiв

1642

-з розрахункiв з бюджетом

307

-поточнi забезпечення

164

-iншi поточнi зобов'язання

564

Облiк забезпечень
Товариством створюються забезпечення наступних витрат i платежiв згiдно прийнятої
Товариством облiкової полiтики. Станом на 31.12.13 року Товариством вiдображено
забезпечення виплат персоналу, що складає 164 тис.грн. Iнших видiв забезпечень Товариство не
нараховує.

На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi
достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Облiк власного капiталу
Станом на 31.12.13 р. загальна сума власного капiталу складає 25 176 тис. грн. (72,5 %
валюти балансу) та має наступну структуру:
Стаття

31.12.13 р. (тис. грн.)

Зареєстрований (Статутний) капiтал

268

Iнший додатковий капiтал

5669

Нерозподiлений прибуток

19239

Розмiр зареєстрованого статутного капталу складає 267 630 грн. Статутний капiтал товариства
подiлено на 5 352 600 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5 копiйок кожна. Акцiї

Товариства iснують в бездокументарнiй формi (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за рег.
№ 48/10/1/10, дата реєстрацiї 11.09.10 р.).
Випущенi акцiї оплаченi повнiстю у встановленi законодавством України термiни.

Станом на 31.12. 2013 року акцiї розподiленi наступним чином:
Юридична особа володiє

52,4896 % СК

Фiзичнi особи володiють

47,5104 % СК, в т.ч.

Бiльше 10% СК:
Пiковський Iгор Олександрович 12,8422
Соколовский Микола Борисович 12,8469

Емiсiї акцiй в 2013 роцi не було.
Викупу власних акцiй в 2013 роцi не було.
Додатковий капiтал станом на 31.12.13 р. в сумi 5669 тис. грн сформований за рахунок
проведеної дооцiнки основних засобiв.
Станом на 31.12.13 р. сума нерозподiленого прибутку склала 19239 тис. грн., що бiльше
показника 31.12.12 р. на 1664 тис.грн. за рахунок чистого прибутку звiтного року.
Примiтки до Форми 2 "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)":
Фiнансовi результати дiяльностi Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi є реальними.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) визнається, якщо покупцю переданi
ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю; якщо сума доходу (виручка) може
бути достовiрно визначена, iснує впевненiсть, що внаслiдок операцiї станеться збiльшення
економiчних вигiд пiдприємства, а витрати, пов'язанi з данною операцiєю, можуть бути
достовiрно визначенi.
Основним видом доходу Товариства є дохiд вiд механiчного оброблення металевих виробiв.
Доходи, отриманi Товариством за 2013 рiк складаються з:

Чистий дохiд вiд реалiзацiї (без ПДВ)
Iншi операцiйнi доходи: 150тис.грн.
Iншi фiнансовi доходи: 984тис.грн.

: 35 444тис.грн.

Всього доходи, отриманi за 2013 рiк: 36 622тис.грн.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року складає 26203
тис.грн.

Структура iнших витрат Товариства, понесених за рiк, що закiнчився 31.12.13 р., має вигляд:

Адмiнiстративнi витрати: 6801тис.грн.
Витрати на збут: 178тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати: 885тис.грн.
Iншi витрати: 1тис.грн.
Всього iншi витрати за 2013 рiк: 7865тис.грн.

Податок на прибуток за сiчень-грудень 2013 року становив 846 тис. грн..
За звiтний перiод Товариство отримало чистий прибуток в сумi 1664 тис. грн..
Товариство є платником податку на прибуток пiдприємств на загальних пiдставах.
Податковий облiк витрат вiдповiдає нормам Податкового кодексу України.
За рiк, що закiнчився 31.12.2013 р. iнший сукупний дохiд у Товариства вiдсутнiй.
Сукупний дохiд за 2013 рiк складає 1664 тис. грн.

Примiтки до Форми 3 "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)":
Залишок грошових коштiв на поточному рахунку в банку на кiнець 2013 року складає
17261тис.грн.,
В т.ч. залишок коштiв в касi - 0 тис. грн.,
Залишок коштiв в нацiональнiй валютi на поточному рахунку 203 тис. грн.
залишок коштiв в iноземнiй валютi 17 058 тис. грн.
Данi рядка 3415 Звiту про рух грошових станом на 31.12.2013 р. складають 17261 тис. грн. та

вiдповiдають сумi рядкiв 1160 i 1165 Балансу (Звiту про фiнансовий стан).

Примiтки до Форми 4 "Звiт про власний капiтал":
Станом на 31.12.13 р. загальна сума власного капiталу складає 25 176 тис. грн. (72,5 % валюти
балансу) та має наступну структуру:
Стаття

31.12.13 р. (тис. грн.)

Зареєстрований (Статутний) капiтал

268

Iнший додатковий капiтал

5669

Нерозподiлений прибуток

19239

Розмiр зареєстрованого статутного капталу складає 267 630 грн. Статутний капiтал товариства
подiлено на 5 352 600 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5 копiйок кожна. Акцiї
Товариства iснують в бездокументарнiй формi (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за рег.
№ 48/10/1/10, дата реєстрацiї 11.09.10 р.).
Випущенi акцiї оплаченi повнiстю у встановленi законодавством України термiни.

Станом на 31.12. 2013 року акцiї розподiленi наступним чином:
Юридична особа володiє

52,4896 % СК

Фiзичнi особи володiють

47,5104 % СК, в т.ч.

Бiльше 10% СК:
Пiковський Iгор Олександрович 12,8422
Соколовский Микола Борисович 12,8469
Емiсiї акцiй в 2013 роцi не було.
Викупу власних акцiй в 2013 роцi не було.
Додатковий капiтал станом на 31.12.13 р. в сумi 5669 тис. грн сформований за рахунок
проведеної дооцiнки основних засобiв.
Пiдсумок рядка 4300 Звiту про власний капiтал вiдповiдає пiдсумку роздiлу I пасиву
Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 року i складає 25 176 тис. грн.
Управлiння ризиками.

Кредитний ризик У Товариства основним фiнансовим iнструментом, що пiдтверджує кредитний
ризик, є кредиторська заборгованiсть по зобов'язанням за отриманi позиковi кошти, а також по
вiдсоткам, якi нарахованi по таким кредитам. Товариство вживає заходiв по мiнiмiзацiї
вказаного ризику. Iншi статтi фiнансової звiтностi не мають схильностi до кредитного ризику.
Платоспроможнiсть дебiторiв Товариства визначається рiзними економiчними факторами, на
думку керiвництва Товариства, створення резерву на покриття сумнiвної кредиторської
заборгованостi є передчасним та недоцiльним.
Грошовi кошти Товариства розмiщенi у банках, якi зважаючи на практику iснування банкiв та їх
рейтингу, мають мiнiмальний ризик дефолту.
Подiї пiсля дати балансу
На думку керiвництва, у Товариства вiдсутнi подiї пiсля дати балансу, якi б могли значним
чином вплинути на його фiнансове становище.

