
Фонд повторно оголошує конкурсний відбір претендентів на зайняття 
посад 3 (трьох) незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства 
«Черкаський приладобудівний завод»

Найменування, місцезнаходження товариства:
Акціонерне товариство «Черкаський приладобудівний завод»

(далі -  АТ «Черкаський приладобудівний завод»),
18000, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 5/1

Основний вид діяльності:
-  виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- виробництво електричних побутових приладів;
- механічне оброблення металевих виробів;
- виробництво інструментів;
- виробництво обладнання зв’язку;
- електромонтажні роботи;
- обслуговування систем безпеки,
- вантажний автомобільний транспорт;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах;
- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання.

Загальна інформація
Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів 

акціонерне товариство «Черкаський приладобудівний завод» (далі -АТ 
«Черкаський приладобудівний завод», Товариство) має умовний поділ на дирекції, 
до складу яких входять підрозділи та/або працівники, що здійснюють певний 
напрямок діяльності, при конкурсному відборі незалежних членів наглядової ради 
комісія з конкурсного відбору буде виходити з необхідності відбору осіб, які 
сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль 
діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради 
співпадає з профілем діяльності членів виконавчого органу. Таким чином, бажаний 
склад наглядової ради має бути (оптимальний варіант):

- 1 особа з юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в 
галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права;

- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або 
аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, 
корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту;

- 1 особа з технічною освітою, кваліфікацією інженера-електрика або енергетика 
та досвідом роботи в сфері тепло та електроенергетики;

- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією маркетолог, менеджер з 
продажів/закупівель та досвідом роботи в сфері маркетингу підприємств та/або 
організації продажів/закупівель;



- 1 особа з кваліфікацією спеціаліста з управління персоналом та досвідом роботи
в сфері управління персоналом.

Критерії оцінювання осіб, що виявили бажання взяти участь у
конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради 

АТ «Черкаський приладобудівний завод»
У випадку, якщо оптимального складу наглядової ради досягнути не вдається, 

відбір кандидатів повинен здійснюватися за принципом «від більш важливого до 
менш важливого». За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, 
що відповідають профілю діяльності членів виконавчого органу (директорам), менш 
важливим є кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад наглядової ради, в цілому, повинен 
орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Корпоративне, цивільне, господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Виробництво.

При відборі за кваліфікацією та освітою склад Наглядової ради бажано має 
включати в себе незалежних членів наглядової ради за напрямом:

- 1 юрист;
- 1 економіст, бухгалтер чи фінансист;
- 1 маркетолог або інженер.

Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи
Відбір претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з 

поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікації), досвід роботи та знання в 
певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для 
відбору переможця конкурсного відбору:

1. Компетенція, досвід роботи та знання за відповідним напрямом, з 
урахуванням застосування такого досвіду в виробничих компаніях та/або 
компаніях суміжних напрямків як в Україні, так і за кордоном.

2. Стаж роботи.

3. Освіта.

4. Володіння мовами.

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі 
на зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «Черкаський

приладобудівний завод»



1 Освіта та ступінь вищої Повна вища технічна, юридична або економічна
освіти освіта.

2 Загальні вимоги Особа, що виявила бажання взяти участь у
конкурсному відборі на посаду незалежного члена
наглядової ради АТ «Черкаський приладобудівний 
завод» має відповідати критеріям незалежності, 
визначених законодавством України, зокрема 
таким критеріям:

Наявність повної цивільної дієздатності

Відсутність непогашеної судимості.

Добропорядність, неупередженість та бездоганна 
ділова репутація.

Не посідати виборні посади та не бути посадовою 
особою органів державної влади та/або місцевого 
самоврядування.

Не бути засновником, акціонером (учасником), 
керівником та/або членом наглядової ради 
підприємства, іншої господарської організації, які 
здійснюють діяльність на тому самому або 
суміжних ринках з такими державними унітарними 
підприємствами та/або господарськими
товариствами.

Крім того, особа, що виявила бажання взяти 
участь у конкурсному відборі на посаду 
незалежного члена наглядової ради АТ 
«Черкаський приладобудівний завод» має 
зазначити, що вона:

Не є і не була протягом попередніх п'яти років 
афілійованою особою акціонерів та/або Товариства, 
або дочірнього підприємства Товариства, та/або 
посадовою особою Товариства, або дочірнього 
підприємства Товариства.

Не одержує і не одержувала в минулому істотну 
додаткову винагороду від Товариства або 
дочірнього підприємства Товариства, крім плати, 
отриманої як незалежний директор.



3 Стаж роботи

4 Сфера компетенції, якою 
повинен володіти член 
наглядової ради

5 Володіння мовами

Не укладала протягом року з дня припинення 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування трудових договорів (контрактів) 
або не вчиняла правочинів у сфері підприємницької 
діяльності з юридичними особами приватного 
права або фізичними особами - підприємцями, 
якщо протягом року до дня припинення виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування 
здійснювала повноваження з контролю, нагляду 
або підготовки чи прийняття відповідних рішень 
щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних 
осіб -  підприємців.

Не є і не була протягом попередніх трьох років 
працівником аудиторської фірми, яка протягом 
попередніх трьох років надавала аудиторські 
послуги товариству та/або афілійованим з ним 
юридичним ососбам.

Не є і не була головою або членом виконавчого 
органу іншого товариства, яке є афілійованим до 
Товариства.

Не є близьким членом родини виконавчого чи 
управляючого директора або осіб, зазначених 
вище.
Міжнародний досвід роботи в енергетичному 
секторі буде перевагою.
Загальний досвід роботи не менше 5 років, у тому 
числі досвід роботи на керівних посадах не менше 
3 років.

Перевага буде надаватися кандидатам, що мають 
досвід роботи на керівних посадах вищої ланки у 
компаніях на суміжних ринках як в Україні так і за 
кордоном, а також кандидатам, що мають досвід у 
супроводженні приватизаційних процесів. 
Корпоративне, цивільне, господарське право. 
Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський 
облік та аудит.
Виробництво.
Маркетинг.
Знання англійської мови є перевагою.



6 Професійні знання та Розуміння загальних принципів виробництва 
знання законодавства електродвигунів, генераторів і трансформаторів,

електричних побутових приладів та/або досвід роботи 
у даному секторі в країнах Європейського союзу буде 
перевагою.

Досвід управління фінансового-господарської 
діяльності, змін бізнес процесів.

Знання Господарського та Цивільного кодексів 
України.

7 Основні обов’язки, що 
має виконувати 
претендент у разі 
зайняття вакантної 
посади

Підтверджений досвід роботи з кредитними та 
фінансовими установами, зовнішніми інвесторами 
або запозиченнями буде перевагою.
Контроль за діяльністю виконавчого органу 
Товариства.

Прийняття рішень з питань, що згідно 
законодавства України та статуту Товариства 
належать до компетенції наглядової ради.

Трансформація товариства у сучасну компанію з 
ефективними бізнес процесами (перегляд та 
оптимізація бізнес процесів), оптимальною 
організаційною структурою та штатним розкладом, 
ефективними внутрішніми правилами, політиками 
та процедурами.

Сприяння приватизаційним процесам на основі 
рішень органів приватизації.

8 Прийняття ефективних Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах 
рішень обмеженого часу, вміння працювати при

багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів 
та орієнтирів, вміння працювати з великими 
масивами інформації.

9 Особисті якості Дисциплінованість та системність,
дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та 
орієнтація на розвиток, інноваційність та 
креативність, вміння працювати в стресових 
ситуаціях.



Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або 
надсилає електронною поштою разом із заявою належним чином завірені 
(нотаріально -  для непрацюючих осіб, керівником кадрової служби -  для працюючих):

-  копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) 
або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію 
документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації (за наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради 

підприємства, товариства,визначених законодавством України;
- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради. 

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе 
претендент.

Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на 
зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «Черкаський приладобудівний 
завод» відбудеться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору 
кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного 
підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів 
на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у 
статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що 
пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на 
посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління 
державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у 
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із 
змінами).

Заяви та документи приймаються у строк по 18.10.2020 року включно за 
адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-36-48, 200-30-39) або 
на електронну адресу т іїа і @5р1и.еоу.иа. Конкурсний відбір відбудеться 26.11.2020 об 
11-00 год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 303. 
Оприлюднення результатів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному сайті 
Фонду державного майна України не пізніше трьох днів з дати його завершення.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану товариства та 
підлягає оголошенню -  відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові 
результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал 
(форма № 4) за 2019 рік та за 1 півріччя 2020 року та примітки до річної фінансової 
звітності за 2019 рік, додаються в електронному вигляді».

Відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на 
посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та 
їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду

mailto:mila1@spfu.gov.ua


незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у  статутному 
капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що 
пропонуються суб ’єктом управління об ’єктами державної власності до обрання на 
посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління 
державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у  
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, 
надаємо переклад англійською мовою інформації зазначеної вище.

“ТЬе Гипгї гесотреііііоп аппоипееЛ а сотреііііуе веіесііоп оґ арріісапів Гог 
іке рові оґ 3 (ікгее) іпгїерепгїепі тетЬегв оґ іке 8ирегуівогу Воаггї оґ 

Іоіп1-8іоск Сотрапу “СЬегкаву Іп8Ігитеп1-Макіп§ РІап!”

Наше, їосаііоп о / іке сотрапу:
Іоіпі-зіоск сотрапу “Скегказу Іпзігитепі-Мактд Ріапі”
(кегеіпаііег - ^8С “Скегказу Іпзігитепі-Мактд Ріапі”).

5/1, 30 гокіу Регетоки 8іг., Скегказу Сіїу, 18000.

Маіп асііхііу:
- ргодисііоп оі еіесігіс тоіогз, депегаіогз апд ігапзіогтегз;
- ргодисііоп оі еіесігісаі аррііапсез;
- таскіпіпд оі теїаі ргодисіз;
- ргодисііоп оі 1ооі§;
- ргодисііоп оі соттипісаііоп едиіртепі;
- еіесігісаі ^огк;
- таіпіепапсе оі зесигііу зузіетз,
- ігеідкі гоад ігапзрогі;
- асііуіііез іп іке ііеід оі епдіпеегіпд, деоіоду апд деодезу, ргоуідіпд 

іескпісаі сопзиіііпд зегуісез іп ікезе агеаз;
- деуеіортепі, ргодисііоп апд заіе оі сопзитег доодз.

Сепегаї ІпГогтаІіоп

Такіпд іпіо ассоипі іке іасі ікаі іог іке іиіі ітріетепіаііоп оі іке тападетепі 
ргосеззез ^8С “Скегказу Іпзігитепі-Макіпд Ріапі” (кегеіпаііег - ^8С “Скегказу 
Іпзігитепі-Макіпд Ріапі”, іке Сотрапу) каз а сопдіііопаі діуізіоп іпіо дігесіогіез, ^кіск 
сопзізіз оі зикдіуізіопз апд / ог етріоуеез саггуіпд оиі а сегіаіп ііпе оі кизіпезз, іп іке 
сотреііііуе зеіесііоп оі іпдерепдепі теткегз оі іке зиретзогу коагд, іке соттіззіоп 
сотреііііуе зеіесііоп т і і  ке казед оп іке песеззііу іо зеіесі іпдіуідиаіз ікаі т і і  соіпсіде 
т і к  іке тозі оріітаі сотрозіііоп оі іке зиретзогу коагд.

Тке тозі оріітаі сотрозіііоп оі іке зиретзогу коагд із іке зііиаііоп ^кеп іке 
ргоіііе оі іке теткегз оі іке зирегуізогу коагд асііуііу (зресіаііу, диаіііісаііоп, апд 
ехрегіепсе) із соіпсідіпд т і к  іке ргоіііе оі іке теткегз оі іке ехесиііуе коду. Ткиз, іке 
8ирегуізогу Воагд зкоиід іпсіиде (іке тозі ргеіегакіе орііоп):



- 1 регзоп т і к  іедаі егїисаііоп, диаііґісаііоп оґ а іа^уег апгї ехрегіепсе іп іке ґіеШ 
оґ согрогаіе, сіуіі апгї / ог сошшегсіаі Іа^;
- 1 регзоп т і к  есопотіс егїисаііоп, диаііґісаііоп оґ ап есопотізі, ассоипіапі ог 
аигїііог апгї ехрегіепсе іп ґіпапсе, Ьи§іпе§§ есопотісз, согрогаіе доуегпапсе, 
ассоипііпд апгї / ог аигїіііпд;
- 1 регзоп т і к  іескпісаі егїисаііоп, диаііґісаііоп оґ ап епдіпеег-еіесігісіап ог р о т г  
епдіпеег апгї ехрегіепсе іп іке ґіеШ оґ кеаі апгї еіесігіс р о т г ;
- 1 регзоп т і к  есопотіс егїисаііоп, диаііґісаііоп аз а тагкеіег, заіез / ргосигетепі 
тападег апгї ехрегіепсе іп іке ґіеШ оґ епіегргізе тагкеііпд апгї / ог заіез / 
ргосигетепі огдапігаііоп;
- 1 регзоп т і к  диаііґісаііоп оґ а китап гезоигсе тападег апгї ехрегіепсе іп іке ґіеШ 
оґ регзоппеі тападетепі.

Сгііегіа Гог еуаіиаііпд регзопз ^Ьо Ьауе ехргеззегї іЬеіг гїезіге іо іаке рагі іп 
іЬе еошреііііуе зеїееііоп Гог іЬе розіііопз оГ іпгїерепгїепі тетЬегз оГ іЬе 8ирегуізогу 

Воаггї оГ ̂ 8С “Скегказу Іпзігитепі-Макіпд РІапі”
Іп сазе ікаі іке оріітаі сотрозіііоп оґ іке зиретзогу ЬоаШ ґаііз, іке зеіесііоп оґ 

сапгїШаіе8 8коиШ Ье Ьазед оп іке ргіпсіріе оґ “ґгот іке тоге ітрогіапі іо іке ІЄ88 
ітрогіапі”. Моге ітрогіапі І8 іке ^огк ехрегіепсе оґ іке сапгїШаіе іп іке агеа8 ге1еVапі іо 
іке ргоґііе оґ іке тетЬегз оґ іке ехесиііуе Ьогїу (гїігесіогз), іезз ітрогіапі із диаііґісаііопз 
апгї егїисаііоп.

Іп 8е1есііпд Ьу іке сапгїШаіе’8 ехрегіепсе, іке сотро8іііоп оґ іке 8ирет8огу ЬоаШ 
зкоиШ, іп депегаі, Ье огіепіегї апгї кауе ехрегіепсе аі іеазі іп іке ґоііотпд агеаз:
1. Согрогаіе, сіуіі апгї / ог соттегсіаі іа т
2. Ріпапсе, Ьизіпезз есопотісз, ассоипііпд апгї / ог аигїіііпд.
3. Ргогїисііоп.

Іп 8е1есііпд Ьу іке сапгїШаіе’8 ^иакґ^саііоп8 апгї егїисаііоп, іке сотро8іііоп оґ іке 
зиретзогу Ьоаггї зкоиШ іпсіигїе а т іп іт и т  оґ:
- 1 іа^уег;
- 1 есопотізі ог ассоипіапі;
- 1 тагкеіег ог епдіпеег.

Сгііегіа Гог зеїееііпд аррііеапіз тіЬ іп опе дгоир

Тке зеіесііоп оґ арріісапіз іп опе дгоир із іке зеіесііоп оґ опе оґ іке арріісапіз ґгот 
атопд іке арріісапіз ^ко кауе зате егїисаііоп (диаііґісаііоп), ехрегіепсе апгї кпо^іегїде іп 
а рагіісиіаг ґіеі^.

^кеп  сопзШегіпд арріісапі8’ гїоситепі8, іке ґоііотпд сгііегіа аге сгисіаі ґог іке 
скоозіпд іке тппег оґ сотреііііуе зеіесііоп:

1. Сотреіепсе, ехрегіепсе апгї кпо^іегїде іп іке геіеуапі ґіеШ, іакіпд іпіо ассоипі 
іке арріісаііоп оґ зиск ехрегіепсе іп ргогїисііоп сотрапіез апгї / ог сотрапіез іп 
геіаіегї ґіеі^з Ьоік іп Шгаіпе апгї аЬгоагї.

2. Шогк ехрегіепсе.



3. Едисаііоп.
4. Ьапдиаде 8кі118.

КециігетепІ8 Іо регвопв ^Ьо Ьауе ехрге88егї ІЬе гіевіге Іо Іаке рагІ іп ІЬе 
сотреІіІіуе 8е1есііоп Іог ІЬе ро8Іііоп8 оі* іпгїерепгїепІ шешЬег8 оі* ІЬе 8ирегуі8огу 

Воаггї оґ ̂ 8С “СЬегкаву ІпвІгитепІ-Макіпд РІапІ”

1 Егїисаііоп апгї ЬідЬег Ри11 ЬідЬег іесЬпіса1, 1еда1, ог есопотіс едисаііоп.
егїисаІіоп Іеуеі

2 Сепегаї гециігешепІ8 ТЬе регзоп ^Ьо Ьа8 ехрге§§егї іЬе дезіге іо рагіісіраіе
іп іЬе сотреііііуе 8е1есііоп ґог а розіііоп оґ 
іпгїерепгїепі тетЬег оґ іЬе 8ирегуі§огу Боаггї оґ І8С 
“СЬегказу Ішйитепі-Мактд Ріап!” ти8і тееі іЬе 
ґо11отп§ сгііегіа:

Луаі1аЬі1ііу оґ ґи11 сіуі1іап сарасііу.

ЛЬзепсе оґ оиШапгїіпд сопуісііоп.

Нопе8іу, ітрагііа1ііу апд ітрессаЬ1е Ьи8іпе88 
гериіаііоп.

№ і іо ЬоШ е1есіед розіііопз апд поі іо Ье ап оґґісіа1 оґ 
риЬ1іс аиіЬогіііе8 апд / ог 1оса1 8е1ґ-§оуегптепі.
№ і іо Ье а ґоипдег, 8ЙагеЬоШег (рагіісірапі), 
8ирет8ог апд / ог тетЬег оґ іЬе 8ирегуі8огу Ьоагд оґ 
ап епіегргі8е, оіЬег Ьи8іпе88 епііііе8 орегаііпд іп іЬе 
8ате ог ге1аіед тагкеі8 ^ііЬ 8исЬ 8іаіе ипііагу 
епіегргі8е8 апд / ог Ьи8іпе88 епііііе8.

Іп аЛгііІіоп, а рег8оп ^Ьо Ьа8 ехрге88егї а гїе8іге Іо 
рагіісіраіе іп ІЬе сошреііііуе 8е1есІіоп ґог ІЬе 
ро8іІіоп оґ ап іпгїерепгїепІ тетЬег оґ ІЬе 
виретвогу Ьоаггї о! ^8С “СЬегкаву ІпвІгитепІ- 
Макіпд РІапІ” тивІ іпгїісаіе ІЬаІ:

Не ог 8Ье і8 поі апд Ьа8 поі Ьееп ’шіЬіп іЬе ргеуіош 
йує уеаг8 оґ аґШіаіе рег8оп оґ іЬе 8ЬагеЬоМег8 апд / 
ог іЬе Сотрапу ог а 8иЬ8ідіагу оґ іЬе Сотрапу апд / 
ог ап оґґісіа1 оґ іЬе Сотрапу ог а 8иЬ8ідіагу оґ іЬе 
Сотрапу.

Не ог 8Ье і8 поі гесеіуіпд апд Ьауе пеуег Ьееп гесеіуегї 
іп іЬе ра8і а 8і§пійсапі агїгїіііопа1 гетипегаііоп ґгот



іке Сотрапу ог а зиЬзідіагу оґ іке Сотрапу, ехсері 
ґог іке ґеез гесеіуед аз ап іпдерепдепі дігесіог.

3 ^огк ехрегіепсе

4 8соре оґ сотреІепсе Іо Ье 
Ьеїд Ьу а тетЬег оґ іЬе 
8ирегуІ8огу Ьоагд

Не ог §ке дід поі епіег іпіо етріоутепі адгеетепіз 
(сопігасіз) ^іікіп а уеаг ґгот іке даіе оґ іегтіпаііоп оґ 
§іаіе ог іосаі доуегптепі ґипсііопз ог дід поі епіег іпіо 
Ьи§іпе§§ ігапзасііопз ’шік іедаі епііііез оґ ргіуаіе іа^ 
ог іпдіуідиаі регзопз - епігергепеигз, іґ дигіпд іке уеаг 
Ьеґоге іке іегтіпаііоп оґ зіаіе ог іосаі доуегптепі 
ґипсііопз ро^егз іо сопігоі, зирегуізе ог ргераге ог 
таке арргоргіаіе десізіопз гедагдіпд іке асііуіііез оґ 
ікезе іедаі епііііе§ ог іпдіуідиаі регзопз - 
епігергепеигз.

Не ог зке із поі, апд кауе пеуег Ьееп дигіпд іке 
ргеуіоиз ікгее уеагз, ап етріоуее оґ ап аидіі ґігт ікаі 
ґог іке ргеуіоиз ікгее уеагз ргоуідед аидіі зегуісез іо 
іке Сотрапу ог а §иЬ§ідіагу оґ іке Сотрапу.

Не ог зке і§ поі апд кауе пеуег Ьееп іке скаігтап ог 
тетЬег оґ іке ехесиііуе Ьоду оґ апоікег сотрапу ікаі 
і§ аґґіііаіед ’шік іке Сотрапу.

№ і а сіозе тетЬег оґ іке ґатііу оґ іке ехесиііуе ог 
тападіпд дігесіог ог регзопз тепііопед аЬоуе.

Іпіегпаііопаі ехрегіепсе іп іке епегду зесіог ^ііі Ье ап 
адуапіаде.
Сепегаі ^огк ехрегіепсе і§ поі іезз ікап 5 уеагз, 
іпсіидіпд ^огк ехрегіепсе іп тападетепі розіііопз - 
поі іезз ікап 3 уеагз.

Ргеґегепсез ^ііі Ье діуеп іо сапдідаіез ^іік ^огк 
ехрегіепсе ііке тападегз ог дериіу кеадз оґ зепіог 
тападетепі іп сотрапіез іп геіаіед тагкеіз Ьоік іп 
Шгаіпе апд аЬгоад, аз ^еіі аз сапдідаіез ^ко кауе 
ехрегіепсе іп ассотрапуіпд ргіуаіігаііоп ргосеззез.

Согрогаіе, сіуіі, соттегсіаі іа^.
Ріпапсе, Ьизіпезз есопотісз, ассоипііпд апд аидіііпд. 
Ргодисііоп.
Магкеііпд.



5 Ьапдиаде 8кі1І8 Кпо^іедде оґ Епдіі8к і§ ап адуапіаде.

6 РгоГе88Іопа1 кпо^іедде 
апд кпо^іедде оґ 
1е§І8ІаІіоп

Шдег8іапдіпд іке депегаі ргіпсіріе8 оґ ргодисііоп оґ 
еіесігіс шоіог§, депегаіог§ апд ігапзґогшегз, еіесігісаі 
аррііапсез апд / ог ехрегіепсе іп ікі8 8есіог іп іке 
Еигореап Упіоп ^ііі Ье ап адуапіаде.

Ехрегіепсе іп ґіпапсіаі апд Ьи8іпе88 асііуіііез, скапде8 
іп Ьи8іпе88 ргосе88е8.

Кпо^іедде оґ іке Соттегсіаі апд Сіуіі Соде8 оґ 
Укгаіпе.

Ргоуеп ехрегіепсе ^огкіпд ^іік сгедіі апд ґіпапсіаі 
іп8іііиііоп8, ґогеідп іпуе8іог8 ог іоап8 ^ііі Ье ап 
адуапіаде.
Сопігоі оуег іке асііуіііе8 оґ іке ехесиііуе Ьоду оґ іке 
Сотрапу.

Макіпд десі8іоп8 оп і88ие8 ікаі, ассогдіпд іо іке 
1едЇ8Іаііоп оґ Пкгаіпе апд іке Сотрапу’8 Агксіез оґ 
А88осіаііоп, аге ^іікіп іке сотреіепсе оґ іке 
8ирет8огу Воагд.

Тгап8ґогтіпд іке Сотрапу іпіо а тодегп сотрапу 
^іік еґґесііуе Ьи8іпе88 ргосе88е8 (геуіе^ апд 
оріітігаііоп оґ Ьи8іпе88 ргосе88е8), оріітаі 
огдапігаііопаі 8ігисіиге апд 8іаґґіпд, еґґесііуе іпіегпаі 
гиіе8, роіісіе8 апд ргоседиге8.

Рготоііоп оґ ргіуаіігаііоп ргосе88е8 Ьа8ед оп іке 
десі8іоп8 оґ іке ргіуаіігаііоп іп8іііиііоп8.

8 Макіпд еґґесііуе дееІ8Іоп8 АЬііііу іо 8оіуе сотріех ргоЬіет8 іп іке іітііед ііте,
аЬііііу іо ^огк аі тиііііа8кіпд, 8еіііпд доаі8, ргіогіііе8 
апд диідеііпе8, аЬііііу іо ^огк т і к  іагде та88е8 оґ 
іпґогтаііоп.

9 Рег8опа1 циа1і1іе8 Бі8сірііпе апд 8у8іетаііс, діріотасу апд ґіехіЬііііу,
8еіґ-огдапі2аііоп апд деуеіортепі огіепіаііоп, 
іппоуаііоп апд сгеаііуііу, аЬііііу іо ^огк іп 8іге88ґиі 
8ііиаііоп8.

7 Маіп диііе8 іо Ье
регґогтед Ьу ап арріісапі 
іп іке са8е оґ етріоутепі



То рагіісіраіе іп іке сотреііііуе 8еїесііоп, іке аррїіеапі рег8опаїїу 8иЬтіі8 апії /  ог 
8епІЇ8 Ьу е-таіі іодеікег тік іке арріісаііоп іїиїу сегіі/іеії (Ьу поіагу - /ог ипетрїоуеії 
рег8от, Ьу іке кеаії о/іке рег8оппеї 8егуісе - /ог іке етрїоуее8):

- а сору оГ іке ідепіііу доситепі, а сору оГ іке ^огк гесогд Ьоок (іГ апу) ог 
доситепіз сегііГуіпд іке ^огк ехрегіепсе, а сору оГ іке доситепі оГ кідкег 
едисаііоп;
- Ьіодгаркісаі іпГогтаііоп (гезите);
- сопзепі іо іке ргосеззіпд оГ регзопаі даіа;
- гесоттепдаііопз (іГ апу);
- а зіаіетепі оп сотрііапсе ’шік іке сгііегіа оГ іпдерепдепсе оГ а тетЬег оГ іке 
зирегуізогу Ьоагд оГ іке епіегргізе, сотрапу, деГіпед Ьу іке іедізіаііоп оГ Шгаіпе;
- тоііуаііоп іеііег оп регГогтіпд іке Гипсііопз оГ а тетЬег оГ іке зирегуізогу Ьоагд. 
Тке аррїіеапі із гезропзікіе ког іке ипігизі^огікіпезз ок іке зикшіііед 
доеишепіз.

Тке Зіаіе Ргорегіу Рипд оГ Шгаіпе дга^з аііепііоп іо іке Гасі ікаі іке сотреііііуе 
зеіесііоп Гог іке розі оГ іпдерепдепі тетЬегз оГ іке Зирегуізогу Воагд оГ ^ЗС “Скегказу 
Іпзігитепі-Макіпд Ріапі” ^ііі Ье кеід іп ассогдапсе ’шік іке Ргоседиге Гог сопдисііпд а 
сотреііііуе зеіесііоп оГ сапдідаіез Гог іке розіііоп оГ ап іпдерепдепі тетЬег оГ іке 
зирегуізогу Ьоагд оГ іке зіаіе ипііагу епіегргізе апд ікеіг арроіпітепі, аз ^еіі аз а 
сотреііііуе зеіесііоп оГ сапдідаіез Гог іке розі ап іпдерепдепі тетЬег оГ іке зирегуізогу 
Ьоагд оГ ап Ьизіпезз епііііез Шіск кауе тоге ікап 50 регсепі оГ іке зкагез Ьеіопдіпд іо іке 
зіаіе іп іке аиікогігед сарііаі, оГГегед Ггот іке оЬ]есі оГ тападетепі оГ зіаіе-о^пед оЬ]есіз 
ргіог іо іке еіесііоп іо іке розі оГ іпдерепдепі тетЬегз оГ іке зирегуізогу Ьоагд, арргоуед 
Ьу іке Кезоіиііоп оГ іке СаЬіпеі оГ Міпізіегз оГ Шгаіпе даіед Магск 10, 2017, Ко. 142 
“Зоте іззиез ок тападетепі ок зіаіе ипііагу епіегргізез апд Ьизіпезз епііііез Шіск кауе 
тоге ікап 50 регсепі ок іке зкагез кеіопдіпд іо іке зіаіе іп іке аиікогігед сарііаі” ( т ік  
атепдтепіз).

Тке арріісаііопз апд доситепіз аге ассеріед іп іке регіод іііі 18.10.2020 іпеїизіуеіу 
аі іке аддгезз: 18/9, Непегаіа Літагоуа зігееі, Куіу сііу, 01133 (іеі.: 200-36-48, 200-35
32) ог аі іке етаіі аддгеззез: тііа1@зрГи.доу.иа. Сотреііііоп зеіесііоп ш іі Ье кеід оп 
26.11.2020 аі 11-00 оп іке аддгезз: 18/9, Непегаіа Літагоуа зігееі, Куіу сііу, 01133, гоот 
303. Тке риЬіісаііоп оГ іке сотреііііуе зеіесііоп гезиііз ’шіі Ье розіед оп іке оГГісіаі ^еЬ 
зііе оГ іке Рипд по іаіег ікап ікгее дауз Ггот іке даіе оГ ііз сотріеііоп.

ІпГогтаііоп оп іке Гіпапсіаі апд есопотіс сопдіііоп оГ іке Сотрапу апд Шіск із 
зиЬ]есі іо аппоипсетепі: Ьаіапсе зкееі іпГогтаііоп (Гогт Ко. 1), Гіпапсіаі зіаіетепіз (Гогт 
Ко. 2), сазк Йо^ зіаіетепі (Гогт Ко. 3), зіаіетепі оГ едиііу (Гогт Ко. 4) Гог 2019 апд Гог 
іке 1зі каіГ а уеаг оГ 2020 апд поіез іо іке аппиаі Гіпапсіаі зіаіетепіз Гог 2019, аге 
аііаскед іп еіесігопіс Гогт.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства «Черкаський 

приладобудівний завод» (далі -  Положення) розроблено відповідно до норм Законів України «Про 
управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства» та на виконання постанов 
Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними 
унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 
відсотків акцій (часток) належать державі» та від 10 березня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління 
об’єктами державної власності».

1.2. Положенням встановлюються загальні вимоги до кандидатів до складу наглядової ради акціонерного 
товариства «Черкаський приладобудівний завод» (далі -  Товариство), визначаються функції члена 
наглядової ради Товариства (далі -  Наглядова рада), а також сфера компетенції та сукупність 
професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті 
якості.

2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ
РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, 
визначеної статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність дирекції 
Товариства (далі -  Дирекція).

2.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, статутом 
Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів 
Товариства (далі -  Загальні збори).

2.3. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється статутом Товариства.

2.4. Порядок організації роботи Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним 
законодавством.

2.5. Функції, права та обов’язки члена Наглядової ради встановлюються статутом Товариства та/або 
чинним законодавством.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
3.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом 

кумулятивного голосування на строк визначений статутом Товариства. Порядок проведення 
кумулятивного голосування, а також підрахунок голосів здійснюється в порядку визначеному 
статутом Товариства та/або законом.

3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - 
Представники акціонерів) та незалежні члени Наглядової ради (далі - Незалежні директори).

3.3. Кількість Незалежних директорів у Наглядовій раді визначається статутом Товариства та/або чинним 
законодавством.

3.3.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі 
заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової 
ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання 
Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний 
член Наглядової ради.

3.4. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені 
достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У 
такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними 
зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

3.5. Положення п. 3.4 цього Положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник 
якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника -  члена Наглядової 
ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може 
бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ А Т «  ЧПЗ»
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ А Т «ЧПЗ>

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, СФЕРА 
КОМПЕТЕНЦІЇ ТА СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН 

ВОЛОДІТИ ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЙОГО ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

4.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Порядок внесення пропозицій щодо 
кандидатів до складу Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним 
законодавством.

4.2. При відборі кандидатів в члени Наглядової ради, кожен акціонер, що має намір внести пропозицію 
щодо кандидатів до складу Наглядової ради, якщо це не порушує його права визначені законом та/або 
статутом Товариства, має забезпечити різноманітність складу Наглядової ради відповідно до вимог до 
кандидатів на посаду члена Наглядової ради, що повинні бути однаковими для кандидата на посаду 
Незалежного директора та кандидата на посаду Представника акціонера в Наглядовій раді такого 
Товариства, крім вимог незалежності для кандидата на посаду Незалежного директора, визначених 
законом.

4.3. Кожен акціонер самостійно визначає кандидатів до складу Наглядової ради, якщо інший порядок їх 
відбору не встановлений чинним законодавством.

4.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути 
одночасно членом Дирекції та/або членом ревізійної комісії Товариства (далі -  Ревізійна комісія).

4.5. Незалежним директором може бути обрана фізична особа яка відповідає критеріям та вимогам 
встановленим статутом Товариства та/або чинним законодавством.

4.6. Кандидат в члени Наглядової ради повинен відповідати таким обов'язковим вимогам:

- наявність вищої освіти, знань та професійних навичок, досвіду роботи та інших характеристик, 
необхідних для належного здійснення повноважень члена Наглядової ради, з урахуванням виду 
діяльності та спеціалізації Товариства;

- наявність повної цивільної дієздатності;

- відсутність непогашеної судимості.

- добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.

5. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких 

нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це Положення застосовується в частині, що 
не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

5.2. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі 
уповноваженого органу, це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань 
управління державними корпоративними правами, а норми нормативно-правових актів з питань 
управління державними корпоративними правами мають/матимуть переважну силу перед нормами 
цього Положення.

5.3. З урахуванням положень п.5.2 цього Положення, у разі, якщо протягом певного періоду часу одним з 
акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу та щодо належних державі акцій 
буде прийнято рішення про їх приватизацію це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить 
законодавству з питань приватизації, а норми нормативно-правових актів з питань приватизації 
мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

З
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КЕСиЬАТІОМ  ОК РШ КСІРЬЕ8 ОУ ТНЕ 8ЦРЕК УІ8ОКУВОАКР УОКМАТІОК ОУ ̂ 8С  "СІМ Р”

1. С ЕЖ К Л Ь Р К О У І8ІО ^

1.1. ТЬе Кедиіаііоп оп Ргіпсіріез оґ іЬе 8ирегуізогу Воаггї Рогтаііоп оґ іЬе Іоіпі-8іоск Сотрапу “СЬегказу 
Іпзігитепі-Макіпд Ріапі” (Ьегеіпайег іЬе “Кедиїаііоп”) тоаз гїеуеіорегї іп ассоггїапсе тоііЬ іЬе погтз оґ 
Ьатоз оґ Шгаіпе “Оп Мападетепі оґ 8іаіе Ргорегіу О^есіз”, “Оп ^оіпі 8іоск Сотрапіез” апгї іп ригзиапсе 
оґ СаЬіпеі оґ Міпізіегз оґ Шгаіпе гезоіиііопз гїаіегї МагсЬ 10, 2017, йог N0 . 142 “8оте іззиез оґ 
тападетепі оґ зіаіе ипііагу епіегргізез апгї Ьизіпезз епііііез тоЬісЬ Ьауе тоге іЬап 50 регсепі оґ іЬе зЬагез 
Ьеіопдіпд іо іЬе зіаіе іп іЬе аиіЬогігегї сарііаі” апгї “8оте іззие оґ тападетепі оґ зіаіе ргорегіу о^есіз” 
гїаіегї МагсЬ 10, 2017 ґог Ко. 143.

1.2. ТЬе Кедиіаііоп езіаЬіізЬез депегаі гедиігетепіз ґог сапгїігїаіез ґог іЬе 8ирегуізогу Воаггї оґ іЬе Іоіпі-8іоск 
Сотрапу “СЬегказу Іпзігитепі-Макіпд Ріапі” (Ьегеіпайег іЬе “Сотрапу”), гїейпез іЬе ґипсііопз оґ іЬе 
8ирегуізогу Воаггї тетЬег оґ іЬе Сотрапу (Ьегеіпайег іЬе “8ирегуІ8огу Воаггї”), аз тоеіі аз іЬе зсоре оґ 
сотреіепсе апгї іЬе зеі оґ ргоґеззіопаі зкіііз іЬаі іЬе 8ирегуізогу Воаггї тетЬег зЬоиігї Ьауе, Ьіз ргоґеззіопаі 
апгї регзопаі диаііііез

2. БЛ8ІС РКЩСІРБЕ8 ОГ ТНЕ 8БРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ АСТІУІТУ. Г Ш С Т ІО ^
ОГ ТНЕ 8БРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ МЕМБЕК

2.1. ТЬе 8ирегуізогу Воаггї із іЬе Ьогїу оґ іЬе Сотрапу іЬаі ргоіесіз іЬе гідЬіз оґ зЬагеЬоігїегз, апгї тоііЬіп іЬе 
іітііз оґ ііз сотреіепсе гїеіегтіпіпд Ьу іЬе Сотрапу’з Агіісіез оґ Аззосіаііоп апгї Ьу сиггепі іедізіаііоп, 
сопігоіз апгї гедиіаіез іЬе асііуіііез оґ іЬе Сотрапу Бігесіогаіе (Ьегеіпайег іЬе ‘бігесіогаіе”).

2.2. ТЬе сотреіепсе оґ іЬе 8иретзогу Воаггї із іо гезоіуе іззиез зііриіаіегї Ьу іато, іЬе Сотрапу’з Агіісіез оґ 
Аззосіаііоп, аз тоеіі аз іззиез ігапзґеггегї Ьу іЬе Оепегаі Мееііпд оґ іЬе ЗЬагеЬоігїегз оґ іЬе Сотрапу ґог іЬе 
гїесізіоп оґ іЬе 8ирегуізогу Воаггї (Ьегеіпайег іЬе “Сепегаї Мееііпд”).

2.3. ТЬе диапіііаііуе сотрозіііоп оґ іЬе 8иретзогу Воаггї із езіаЬіізЬегї Ьу іЬе Сотрапу’з Агіісіез оґ 
Аззосіаііоп.

2.4. ТЬе ргосегїиге ґог огдапігіпд іЬе тоогк оґ іЬе 8иретзогу Воаггї із гїеіегтіпегї Ьу іЬе Сотрапу’з Агіісіез оґ 
Аззосіаііоп апгї /ог сиггепі іедізіаііоп.

2.5. Рипсііопз, гідЬіз апгї гїиііез оґ іЬе 8иретзогу Воаггї тетЬег аге езіаЬіізЬегї Ьу іЬе Сотрапу’з Агіісіез оґ 
Аззосіаііоп апгї /ог сиггепі іедізіаііоп.

3. РКОСЕБШ Е ГОК СНОО8ШС А ^  ТЕКМINАТIОN ОГ ТНЕ АБТНОКІТІЕ8 ОГ ТНЕ
8БРЕКУІ8ОКУ БОАКБ МЕМВЕК8

3.1. МетЬегз оґ іЬе 8иретзогу Воаггї аге еіесіегї Ьу іЬе зЬагеЬоігїегз гїигіпд іЬе Оепегаі Мееііпд Ьу ситиіаііуе 
уоііпд ґог іЬе іегт зііриіаіегї Ьу іЬе Сотрапу’з Агіісіез оґ Аззосіаііоп. ТЬе ргосегїиге ґог ситиіаііуе уоііпд, 
аз тоеіі аз іЬе соипііпд оґ уоіез, зЬаіі Ье саггіегї оиі іп іЬе таппег ргезсгіЬегї Ьу іЬе Сотрапу'з Агіісіез оґ 
Аззосіаііоп апгї / ог Ьу сиггепі іедізіаііоп.

3.2. Аз а тетЬег оґ 8иретзогу Воаггї тау  Ье еіесіегї зЬагеЬоігїегз ог регзопз гергезепііпд іЬеіг іпіегезіз 
(Ьегеіпайег “8ЬагеЬо1гїегз’ Кергезепіаііуез”) апгї іпгїерепгїепі тетЬегз оґ іЬе 8иретзогу Воаггї 
(Ьегеіпайег “Іпгїерепгїепі Бігееіогз”).

3.3. ТЬе питЬег оґ Іпгїерепгїепі Бігесіогз іп іЬе 8ирегуізогу Воаггї із гїеіегтіпегї Ьу іЬе Сотрапу’з Агіісіез оґ 
Аззосіаііоп апгї / ог Ьу сиггепі іедізіаііоп.

3.3.1 ТЬе аиіЬогііу оґ іЬе 8иретзогу Воаггї тетЬег із уаіігї ґгот іЬе то теп і оґ іЬеіг еіесііоп Ьу іЬе Оепегаі 
Мееііпд. Іп сазе оґ іЬе геріасетепі оґ іЬе 8иретзогу Воаггї тетЬег - а ЗЬагеЬоігїег Кергезепіаііуе, іЬе 
ротоегз оґ іЬе тоііЬгїгатоп тетЬег оґ іЬе 8иретзогу Воаггї зЬаіі Ье іегтіпаіегї, апгї а пето тетЬег оґ іЬе 
8ирегуізогу Воаггї зЬаіі асдиіге аиіЬогііу ґгот іЬе то теп і іЬе Сотрапу гесеіуез а тогіііеп поіійсаііоп ґгот 
іЬе зЬагеЬоігїег (зЬагеЬоігїегз) тоЬо із іЬе гергезепіаііуе оґ іЬе гезресііуе тетЬег оґ іЬе 8иретзогу Воаггї.

3.4. ТЬе аиіЬогііу оґ іЬе 8иретзогу Воаггї тетЬег тау  Ье іегтіпаіегї Ьу іЬе гїесізіоп оґ іЬе Оепегаі Мееііпд 
аЬеагї оґ зсЬегїиіе опіу іп сопгїіііоп оґ іЬе зітиііапеоиз іегтіпаііоп оґ іЬе аиіЬогііу Ьу іЬе епііге 8иретзогу 
Воаггї. Іп зисЬ а сазе, іЬе гїесізіоп іо іегтіпаіе іЬе аиіЬогііу оґ іЬе 8ирегуізогу Воаггї тетЬегз зЬоиігї Ье
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КЕСиЬАТІОМ  ОК РШ КСІРЬЕ8 ОУ ТНЕ 8ЦРЕК УІ8ОКУВОАКР УОКМАТІОК ОУ ̂ 8С  "СІМ Р”

айоріей Ьу іЬе Оепегаі Мееііпд Ьу а зітріе та_)огііу оґ уоіез оґ іЬе зЬагеЬоійегз тсЬо Ьауе гедізіегей ґог 
рагіісіраііоп іп іЬе Оепегаі Мееііпд.

3.5. ТЬе ргоуізіопз оґ сіаизе 3.4 оґ іЬіз Кедиіаііоп йо по! арріу іо іЬе гідЬі оґ а зЬагеЬоійег (зЬагеЬоійегз), тсЬозе 
гергезепіаііуе із еіесіей іо іЬе 8ирегуізогу Воагй, іо геріасе зисЬ гергезепіаііуе -  іЬе 8ирегуізогу Воагй 
шешЬег. А шешЬег оґ іЬе 8ирегуізогу Воагй еіесіей аз а гергезепіаііуе оґ а зЬагеЬоійег ог а дгоир оґ 
зЬагеЬоійегз, гезресііуеіу, тау  Ье геріасей Ьу зисЬ зЬагеЬоійег ог дгоир оґ зЬагеЬоійегз аі апу і іт е .

4. СЕЖ КАЬ КЕ0ШКЕМЕІЧТ8 ЕОК САШ ІБАТЕ8 IN ТНЕ 8БРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ 
МЕМВЕК8, 8РНЕКЕ ОЕ С0МРЕТЕNСЕ А Ш  8ЕТ ОЕ Р К О Е Е 88ІО ^Ь  8КІЬЬ8 КЕОШКЕБ 

ЕКОМ МЕМВЕК8 ОЕ ТНЕ 8БРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ, ТНЕІК Р К О Е Е 88ІО ^Ь  А ^  Р Е К 8 О ^ Ь
0ЕАЬІТІЕ8

4.1. ЕасЬ зЬагеЬоійег Ьаз іЬе гідЬі іо таке ргорозаіз ґог сапйійаіез іо іЬе 8иретзогу Воагй, іЬе питЬег оґ 
тоЬісЬ саппоі ехсеей іЬе диапіііаііуе сотрозіііоп оґ іЬе 8ирегуізогу Воагй. ТЬе ргосейиге ґог зиЬтііііпд 
ргорозаіз ґог сапйійаіез іо іЬе 8иретзогу Воагй із йеіегтіпей Ьу іЬе Сотрапу'з Агіісіез оґ Аззосіаііоп апй 
/ ог Ьу сиггепі іедізіаііоп.

4.2. ^Ьеп зеіесііпд сапйійаіез ґог тетЬегзЬір оґ іЬе 8ирегуізогу Воагй, еасЬ зЬагеЬоійег іпіепйіпд іо таке а 
ргорозаі ґог сапйійаіез іо іЬе 8иретзогу Воагй, іґ іі йоез поі уіоіаіе Ьіз гідЬіз, аз йеґіпей Ьу іато апй / ог Ьу 
іЬе Агіісіез оґ Аззосіаііоп, зЬаіі епзиге іЬе йіуегзііу оґ іЬе 8ирегуізогу Воагй іп ассогйапсе тоііЬ іЬе 
гедиігетепіз ґог сапйійаіез ґог іЬе розіііоп оґ а тетЬег оґ іЬе 8иретзогу Воагй іЬаі зЬоиій Ье іЬе зате ґог 
а сапйійаіе ґог іЬе розіііоп оґ іЬе Іпйерепйепі Бігесіог апй сапйійаіе ґог іЬе розіііоп оґ іЬе Кергезепіаііуе оґ 
іЬе зЬагеЬоійег іп іЬе 8иретзогу Воагй оґ зисЬ Сотрапу, ехсері ґог іЬе гедиігетепіз оґ іпйерепйепсе 
гедиігетепіз ґог іЬе сапйійаіе ґог іЬе розіііоп оґ Іпйерепйепі йігесіог йеіегтіпей Ьу іато.

4.3. ЕасЬ зЬагеЬоійег іпйерепйепііу ійепіійез сапйійаіез іо іЬе 8ирегуізогу Воагй, ипіезз апоіЬег ргосейиге ґог 
іЬеіг зеіесііоп із езіаЬіізЬей Ьу іЬе сиггепі іедізіаііоп.

4.4. А тетЬег оґ іЬе 8иретзогу Воагй тау  Ье опіу ап іпйіуійиаі. А тетЬег оґ іЬе 8иретзогу Воагй тау  поі 
Ье а тетЬег оґ іЬе Мападетепі Воагй апй / ог а тетЬег оґ іЬе Аийіі Соттіііее оґ іЬе Сотрапу 
(Ьегеіпаґіег іЬе “Аийіі С о ттіііее”) аі іЬе зате ііте.

4.5. Ап іпйіуійиаі тоЬо тееіз іЬе сгііегіа апй гедиігетепіз езіаЬіізЬей Ьу іЬе Сотрапу'з Агіісіез оґ Аззосіаііоп 
апй / ог сиггепі іедізіаііоп тау  Ье зеіесіей аз іЬе Іпйерепйепі Бігесіог.

4.6. А сапйійаіе ґог тетЬегзЬір оґ іЬе 8иретзогу Воагй тизі тееі іЬе ґоПототд тапйаіогу гедиігетепіз:
- ЬідЬег ейисаііоп, ауаііаЬііііу оґ кпотоіейде апй ргоґеззіопаі зкіііз, тоогк ехрегіепсе апй оіЬег 
сЬагасіегізіісз песеззагу ґог іЬе ргорег ехесиііоп оґ іЬе 8иретзогу Воагй тетЬег ротоегз, іакіпд іпіо 
ассоипі іЬе іуре оґ асііуііу апй зресіаіігаііоп оґ іЬе Сотрапу;
- ауаііаЬііііу оґ ґиіі сіуіііап сарасііу;
- аЬзепсе оґ оиізіапйіпд сопуісііоп;
- Ьопезіу, ітрагііаіііу апй ітрессаЬіе Ьизіпезз гериіаііоп.

5. Т К А Ч 8ІТ ІО ^Е  А ^  ЕШАЬ РК0УI8I0N8

5.1. Іп сазе оґ атепйтепіз іо іЬе іедізіаііоп оґ Шгаіпе апй іп сазе оґ йізсгерапсіез Ьеітоееп іЬе погтз оґ зисЬ 
іедаі асіз апй іЬе погтз оґ іЬіз Кедиіаііоп, іЬіз ргоуізіоп зЬоиій Ье аррііей іп а рагі тсЬісЬ йоез поі 
сопігайісі іЬе погтз оґ зисЬ погтаііуе іедаі асіз.

5.2. Іґ, йигіпд а сегіаіп регіой оґ ііте, опе оґ іЬе зЬагеЬоійегз оґ іЬе Сотрапу із / тоііі Ье а зіаіе гергезепіей Ьу 
іЬе аиіЬогігей Ьойу, іЬіз ргоуізіоп зЬаіі орегаіе / асі іп а рагі тсЬісЬ йоез поі сопігайісі іЬе іедізіаііоп оп 
тападетепі оґ зіаіе согрогаіе гідЬіз, апй погтз оґ погтаііуе іедаі асіз оп іззиез оґ тападетепі оґ зіаіе 
согрогаіе гідЬіз аге / тоііі ргеуаіі оуег іЬе ргоуізіопз оґ іЬіз Кедиіаііоп.

5.3. Такіпд іпіо ассоипі іЬе ргоуізіопз оґ сіаизе 5.2 оґ іЬіз Кедиіаііоп, іґ, йигіпд а сегіаіп регіой оґ ііте, опе оґ 
іЬе зЬагеЬоійегз оґ іЬе Сотрапу із / шіі Ье гергезепіей Ьу аиіЬогігей Ьойу оп ЬеЬаіґ оґ іЬе зіаіе апй іЬе 
зіаіе-отопей зЬагез тоііі Ье йесійей оп іЬеіг ргіуаіігаііоп, іЬіз Кедиіаііоп із орегаіе / тоііі орегаіе іп іЬе рагі 
іЬаі йоез поі сопігайісі іЬе іедізіаііоп оп ргіуаіігаііоп, апй іЬе погтз оґ іедаі асіз оп ргіуаіігаііоп іззиез аге / 
тоііі ргеуаіі оуег іЬе ргоуізіопз оґ іЬіз Кедиіаііоп.
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
ЧЕРКАСЬКА

Підприємство 
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
Середня кількість працівників 
Адреса, телефон

. докуВШДата (рік, міс " ^
за ЄДРПОУ 14309572”
заКОАТУУ 7110136700
за КОПФГ 230

'заК В Е Д  27.11
26

вулиця 30 Років Перемоги, буд. 5/1, м. ЧЕРКАСИ, ЧЕРКАСЬКА обя., 18000 668514
Одиішця виміру: тис. ігри, без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результази (Звіту про сукупний дохід) (форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку V  у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2019 р.

Форма №і Код за ДКУД[ 180І00І

А К Т И В
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітною періоду
1 2 3 4

1. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 ■ -

первісна вартість 1001 - -
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 15 950 14 703

первісна вартість 1011 63 119 63 073
знос 1012 47 169 48 370

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомослі 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - ■
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 ■ -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 -
інші фінансові інвестиції 1035 -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 15 950 14 703

II, Оборотні активи
^Запаси Ііб б 355 401

виробничі запаси 1 101 89 94
Н езаверш ене виробництво 1 Т02 99 79
Готова продукція ПоЗ ЗоЗ 528
Товари 1 І 04 -
Поточні біологічні активи т о *
Депозити перестрахування г т - '

В ек сел і одерж ан і 1120 -

Д еб іто р ськ а  заб о р го ван ість  за  п родукц ію , товари , р о б о ти , послуги Н25 1 819 1452

Д ебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 88 127

з бюджетом 1135 - -

у  том)' т а м і  з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - ■
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 2 187 2 326

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 75 75 г

Поточні фінансові інвестиції 1160 -
Гроші та їх еквіваленти 1165 204 13

Готівка 1166 -
Рахунки в банках 1167 204 13

Витрати майбутніх періодів 1170 - ■
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому чнолі в: 1181 - -
резервах довгострокових зобов’язань

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незаробленкх премій 1183 - ■ -



інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 164 157
У сього за розділом П 1195 5 027 4 551

Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Калане 1300 20 977 19 254

Пасив Код
рядка

Па початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

і 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14 532 14 532
Внески до незаресстрооаного статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 3 945 3 891
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (29 416) (33 878)
Неоішачений капітал 1425 (. -  ) < ‘ )
Вилучений капітал 1430 ( - ) < ' )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом І 1495 (10 939) (15 455)

П. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 84 84
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531 “

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 -
Інвестиційні контракти 1535 ■ -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-ноту 1545 - -
Усього за розділом П 1595 84 84

Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - *
Векселі видані 1605 -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 _
товари, роботи, послуги 1615 827 553
розрахунками з бюджетом 1620 15 191 18 037
у тому числі з податку на прибуток 1621 "
розрахунками зі страхування 1625 10 875 11 500
розрахунками з оплати праці 1630 3 769 3 352
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 35 144
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 "
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1630 - -

Поточні забезпечення гззв то ш
Доходи майбутніх періодів гт -
відстрочені комісійні доходи лід персоїраховиків Ї370 - -
Інші поточні зобов'язання 993 ----------------- ^

Усього за розділом Ш 1695 31832 34 625
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700

'

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Б а л а н с /  2 0 9 7 7 1 9 2 5 4

Керівник

Гвловний бухгалтер

Визначається в порядку, встановленому%о ■%
1р>. Ф  ..

Потенко Олег Валерійович

Зима Леся Анатоліївна

що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЧЕРКАСЬКИЙ 
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД”______________

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за єд р . л 
д о

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2019 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 Код за ДКУД 1801003

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

і 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 70 1 816
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

премії підписані, валова сума 2011 - -

премії\ передані у  перестрахування 2012 - -

зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -

зміна частки пере страховиків у  резерві незароблених 
премій

2014 “ -

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( 61 ) ( 2 836 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -

Валовий:
прибуток 2090 9
збиток 2095 ( - ) ( 1 020 )

Дохід (витрати) від зміни у  резервах довгострокових 
зобов ’язань

2105 - -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
зміна частки пере страховиків в інших страхових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 5 057 4 633
у  тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121

дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарсько і' продукції

2122 - -

дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 -

Адміністративні витрати 2130 ( 4 170 ) ( 4 242 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( 5 358 ) ( 4 336 )

у  тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за  
справедливою вартістю

2181

витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарсько ї  продукції.

2182 "■

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 м

збиток 2195 ( 4 4 6 2  ) ( 4 9 6 5  )

Д оход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - ■

у  тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2241 "

Фінансові витрати 2250 ( " ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - ... )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275



П родовження додатка  2

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 ( 4 462 ) ( 4 965 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2350
збиток 2355 ( 4 462 ) ( 4 965 )

Ц, СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попередньої 0 
року

X 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (4 462) (4 965)

III, ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 694 І 117
Витрати на оплату праці 2505 2 278 4 109
Відрахування на соціальні заходи 2510 450 921
Амортизація 2515 1 247 1 230
Інші операційні витрати 2520 4 920 4 037
Разом 2550 9 589 11 414

IV . Р О ЗР А Х У Н О К  П О К А ЗН И К ІВ  П Р И Б У Т К О В О С Т І А К Ц ІЙ

Н а зв а  статті Код
рядка

За зв ітн и й  
період

З а  ан алогічн и й  
період

попереднього
року

1 2 3 4

С еред н ьор ічн а  к іл ьк ість  п рости х  ак ц ій 2600 5 8 1 2 7 8 8 0 58127 8 8 0
С к ори гован а  с ер ед н ьо р іч н а  к іл ьк ість  п рости х  акц ій 2605 5 8 1 2 7 8 8 0 5 8127880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту' акцію 2610 (0,07676) (0,08542)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 2615 (0,07676) (0,08542)
Дивіденди на /  ЄППо. - -

Головний бухт



Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД1*
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) [ 202
К О Д И

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

ї 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації проду кції (товарів, робіт, послуг) 3000 437 1 233
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування ЗОЮ 64 45
Надходження від отримання субсидій, дотацій з о н 64 45
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 495 137
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 _
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -
Надходження від операційної оренди 3040 1 569 1313
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 - “

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 1 981 1 345
Витрачання на оплату : 
Товарів (робіт, послу г) 3100 ( 2 278 ) ( 1 449 )
Праці 3105 ( 2 296 ) ( 2 062 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( - ) ( - )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 2 ) ( 1 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату' зобов'язань з податку на додану' 
вартість

3117 ( * ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату7 цільових внесків 3145 ( ) ( .............“......... . )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактам и 3150

( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (_________:________ І і _________ -________ І
Інші витрачання 3190 ( 161 ) ( 371 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -191 190

II. Р ух к ош тів  у  р е зу л ь т а т і ін в е с т и ц ій н о ї д ія л ь н о ст і
Н адходж ення від  реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 5
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 - -

дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -

Н ад х о д ж ен н я  в ід  п о гаш ен н я  п ози к 3230 - -

Н адходж ення в ід  вибуття дочірнього п ідприєм ства та  
ін ш ої госп одар сь к ої оди ни ц і 3235
Інші надходження 3250 - -



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280

( ) ( )

Інші платежі 3290 ( - ) ( 5 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - -

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 . .

Інші надходження 3340 - -
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 - -

Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( ~ )
Витрачання на сплат\г відсотків 3360 ( '  ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди

3365 ( - ) ( - )

Втрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370

( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375

( ) ( )

Інші платежі 3390 ( - ) ( • >
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -191 190
Залишок коштів на початок року 3405 204 14
Вплив зміни валютних коштів 3410 - -
Залишок коштів на к^ші^; року р і ЕП. 13 204

Керівник

Головний бухгалте;

Взпер •і̂ '-'е,̂ 0тенК0 0дег Валерійович

ЕП Зимз Леся 
Анзтоптнз _ „Зима Леся Анатоліївна



Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ за ЄДРПОУ 
З А В О Д " ______________________________________________________________

(найменування)
Звіт про власний капітал 

та Рік 2019 р.
Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)

капітал

Капітал 
у дооцін 

- ках

Додат
ковий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокри

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок 
року 4000 14 532 - 3 945 - (29 416) . - (10 939)

Коригування:
Зміна облікової 
політики 4005
Виправлення помилок 4010 - - - - - - ■ -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований зали
шок на початок року 4095 14 532 - 3 945 - (29 416) - - (10 939)

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 (4 462) (4 462)

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 4110
Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 - - - - * - - -
Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові 
різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного 
доходу' асоційованих і 
-̂спільних підприємств 4114
інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку; 
Виплати власникам 
(дивіденди) 4200 . .

Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу' 4205 . . _

Відрахування до 
резервного капіталу 4 2 1 0 . - - . - - - ■

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету
В ІД П О В ІД Н О  до
законодавства 4215
Сума чистого прибутку' 
на створення

спеціальних 

(цільових) фондів 4 2 2 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сума чистого прибутку 
на матеріальне 
заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 - - (54) - - - - (54)
Погашення заборго
ваності з капіталу 4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -

Перепродаж викуп
лених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -

Анулювання викупле
них акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в 
капіталі 4275 - - - - - - - -

Зменшення номіналь
ної вартості акцій 4280 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 - - (54) - (4 462) - - (4 516)
Залишок на кінець

_________________ _
ЕП ЬШ&нкс (33 878) - - (15 455)

Керівник 

Г оловний бухгалтер^

Ваперійавич Потенко Олег Валерійович
ЕП Зима Леся 
Анатоптяа

Зима Леся Анатоліївна



Примітки до фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності 
Акціонерного товариства «Черкаський приладобудівний завод»

за 2019 рік

1. Загальна інформація
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД” є юридичною 
особою, створеною відповідно до законодавства України; код ЄДРПОУ 14309572 (Далі по тексту 
"Акціонерне Товариство, Товариство).

Дата державної реєстрації: 19.07Л993р., номер запису 1 026 120 0000 000114.
Місцезнаходження: 18010, Україна, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. 5/1.

Основними видами діяльності Товариства є:
Код КВЕД 27.51 Виробництво електричних побутових приладів;
Код КВЕД 25.62 Механічне оброблення металевих виробів;
Код КВЕД 25.73 Виробництво інструментів;
Код КВЕД 26.30 Виробництво обладнання зв'язку;
Код КВЕД 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (основний); 
Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;
Код КВЕД 80.20 Обслуговування систем безпеки;
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 
технічного консультування в цих сферах

Кількість працівників станом на 31 грудня 2019 року склала 31 особа.

Акції Товариства не обертаються на біржовому та поза біржовому ринках цінних паперів. 

Станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року такі акціонери володіли акціями Товариства:

.. . Власник . Цінні папери 2018р ік  " : ', Від загальної 
кількості, %

Вид особи Найменування, код Вид
Форма

"випуску
-У У , Форма "" 

існування
■■Номінальна

вартість Кількіст ь:
■ Загальна 
номінальна 
■вартість

2017
р ік 2018рік

■ ■ К - 1 - 1 - 2 3 4 5 б  . 7 7 8 9 . 10

Юридична

Держава Україна (в 
особі суб’єкта 

управління 
об’єктами

державної власності 
-  Фонду державного 

майна України), 
00032945, 
Україна

Акції Іменні
прості

Без
документарна

0,25 57811292 14 452 823 99,45536 99,455359

Фізичні 
особи, та 
юридичні 

особи

Неконтрольна
меншість

Акції Іменні
прості

Без
документарна 0,25 316588 79147 0,54464 0,544640

Разом 58127880 14 531 970 100,00 100,00

Фінансова звітність складається з звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року, 
звіту про сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал за рік, 
що закінчився 31.12.2019р., Приміток до фінансової звітності за період, що закінчився на 
зазначену дату, опису важливих аспектів облікової політики та інших пояснювальних 
приміток, не є першою фінансовою звітністю, складеною відповідно до вимог 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що були розроблені Радою 
(Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з 
тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного 
комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського 
обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Ця фінансова звітність є повним комплектом фінансової звітності, що повністю
і



відповідає МСФЗ та містить порівняльну інформацію у всіх звітах та примітках до 
фінансової звітності.

2. Основи представлення фінансової звітності
Фінансова звітність підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами 

фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО), 
в редакції затвердженій Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада по 
МСФЗ), та тлумаченнями розробленими Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової 
звітності.

Фінансова звітність представлена в гривнях, а всі суми заокруглені до цілих тисяч, 
окрім випадків, де зазначене інше.

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність 
діяльності Товариства, у відповідності до якого реалізація активів та погашення 
зобов’язань відбувається в ході її звичайної діяльності.

3. Використання суджень та припущень для оцінки
При підготовці фінансової звітності Товариством зроблено оцінки і припущення, які 

мають вплив на визначення активів і зобов’язань визначення доходів і витрат звітного 
періоду розкриття умовних активів і зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності.

Встановлені припущення та судження ґрунтуються на історичному досвіді, поточних 
та очікуваних економічних умовах та іншій доступній інформації.

Судження, що найбільш суттєво впливають на суми визнані у фінансовій звітності та, 
оцінка значення яких може стати причиною коригувань балансової вартості активів та 
зобов’язань в наступному фінансовому році, включають:

- строк експлуатації основних засобів;
- знецінення активів;
- судові спори;
- відстрочені податкові активи і зобов’язання.

4. Основні принципи облікової політики

4.1 Класифікація активів і зобов’язань на оборотні/короткострокові і 
необоротні/довгострокові

У звіті про фінансовий стан Товариство представляє активи й зобов'язання на основі 
їх класифікації на оборотні/короткострокові й необоротні/довгострокові.
-.Актив є оборотним, якщо:

' його передбачається реалізувати або він призначений для продажу або споживання в 
рамках звичайного операційного циклу; 
х' він призначений в основному для цілей торгівлі;
х' його передбачається реалізувати протягом дванадцяти місяців після закінчення 
звітного періоду; або
V' він являє собою кошти або їх еквіваленти, за винятком випадків наявності обмежень 
на його обмін або використання для погашення зобов'язань протягом як мінімум 
дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.

Усі інші активи класифікуються в якості необоротні.
Зобов'язання є короткостроковим, якщо:
х' його передбачається погасити в рамках звичайного операційного циклу; 
х' воно втримується в основному для цілей торгівлі;
х" воно підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного 

періоду; або
• /  у Товариства відсутнє безумовне право відстрочити погашення зобов'язання 
протягом як мінімум дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.

Товариство класифікує всі інші зобов'язання в якості довгострокових.
Відкладені податкові активи й зобов'язання класифікуються як 

необоротні/довгострокові активи й зобов'язання.

Примітки до фінансової' звітності
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4.2 Грошові кошти
Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а 

також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців.

4.3 Строкові депозити
Строкові депозити включають в себе банківські депозити з початковим строком від 

трьох місяців до року.

4.4 Фінансові інструменти 

Визнання фінансових інструментів
Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у звіті про фінансовий 

стан тоді і тільки тоді, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань щодо 
фінансових інструментів. Фінансові активи та зобов'язання визнаються на дату здійснення 
операції.

Згідно з МСБО 39 „Фінансові інструменти: визнання та оцінка” фінансові активи 
класифікуються на такі чотири категорії: фінансові активи, що переоцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики та дебіторська заборгованість; 
інвестиції, утримувані до погашення, і фінансові активи, які утримуються на підприємстві 
для продажу. При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються за 
справедливою вартістю плюс у разі, якщо це не інвестиції, що переоцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати за угодою, прямо пов'язані з 
придбанням або випуском фінансового активу.

Коли підприємство стає стороною за договором, то воно розглядає наявність у 
ньому вбудованих похідних інструментів. Вбудовані похідні інструменти відокремлюються 
від основного договору, який не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток у разі, якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих 
похідних інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного 
договору.

Товариство класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, 
якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію наприкінці 
кожного фінансового року.

Усі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на "стандартних умовах” 
визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли підприємство бере на себе 
зобов’язання купити актив. Угоди з купівлі або продажу на „стандартних умовах” - це 
купівля або продаж фінансових активів, яка вимагає поставки активу у строк, встановлений 
законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.

4.5 Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток

Фінансовий актив є фінансовим активом, який переоцінюється за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як утримуваний для продажу 
або є таким після первісного визнання. Фінансові активи переоцінюються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток, якщо Товариство управляє такими інвестиціями та 
приймає рішення про купівлю або продаж на основі їхньої справедливої вартості 
відповідно до прийнятого управління ризиками або інвестиційною стратегією. Після 
первісного визнання витрати, що мають відношення до здійснення операції, визнаються у 
прибутках або збитках у міру виникнення. Фінансові активи, які переоцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, оцінюються за справедливою вартістю; 
відповідні зміни визнаються у прибутках або збитках. У звітному періоді таких активів у 
Товариства не було.

4.6 Позики та дебіторська заборгованість
Позики та дебіторська заборгованість -  це непохідні фінансові активи з фіксованими 

або визначуваними платежами, які не котируються на активному ринку. Позики та 
дебіторська заборгованість обліковуються первісною вартістю за вирахуванням резерву під

Примітки ло фінансової звітності
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Примітки до фінансової звітності 
знецінення.

Позики, строк погашення яких більше дванадцяти місяців від дати звіту про 
фінансовий стан, включаються до складу необоротних активів.

Дебіторська заборгованість відображається з врахуванням податку на додану 
вартість (ПДВ) та первісно враховується по вартості, яку повинен буде сплатити дебітор. 
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість коригується на суму резерву під 
знецінення. Резерв під сумнівну заборгованість створюється за наявності об’єктивних 
свідоцтв того, що Товариство не зможе отримати заборгованість з врахуванням вихідних 
умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість знецінена вважаються суттєві 
фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства, реорганізації, несплата або 
прострочення платежу. У разі, коли дебіторська заборгованість стає безнадійною, вона 
списується за рахунок резерву під сумнівну дебіторську заборгованість. Оплата раніше 
списаних сум визнається в складі доходів періоду.

4.7 Справедлива вартість
Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з 

використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Однак для 
інтерпретації маркетингових даних з метою оцінки справедливої вартості необхідний 
кваліфікований висновок. Відповідно, при оцінці не обов'язково зазначати суму, яку можна 
"Реалізувати на існуючому ринку. Використання різних маркетингових припущень та/або 
методів оцінки може мати значний вплив на очікувану справедливу вартість.

Очікувана вартість фінансових активів і зобов’язань не вказує на справедливу 
вартість цих інструментів на дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не 
відображають ніяких премій або знижок, які могли б випливати з пропозиції одночасного 
продажу повного пакету7 певного фінансового інструменту Товариства. Оцінка вартості 
ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої 
економічної ситуації, ризиків, притаманних різним фінансовим інструментам, та інших 
факторів.

Фінансові активи і фінансові зобов'язання Товариства містять грошові кошти і 
еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованості, інші зобов'язання 
та позики. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки розкривається у відповідних 
розділах цих Приміток.

Протягом звітного періоду Товариство не використовувала фінансових деривативів, 
процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових 
ризиків.

>.8 Аванси видані
Аванси видані відображаються по фактичній вартості без вирахуванням резерву під 

знецінення. Сума авансів на придбання активу включається до його балансової вартості 
при отриманні Товариством контролю над цим активом та при наявності ймовірності того, 
що майбутні економічні вигоди, пов’язані з ним, будуть отримані Товариством. За 
наявності ознак того, що активи, товари та послуги, що відносяться до авансів, не будуть 
отримані, балансова вартість авансів підлягає списанню, а відповідний збиток від 
знецінення відображається в складі прибутків та збитків. Аванси видані відносяться до 
довгострокових активів, коли товари або послуги, за які здійснена оплата, будуть отримані 
через один рік і пізніше, або коли аванси відносяться до активу, який після первісного 
визнання буде віднесений до категорії необоротних активів.

4.9 Торгівельна та інша кредиторська заборгованість
Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні 

за справедливою вартістю

4.10 Витрати на позики
Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або 

виробництва кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного 
використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості
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даних активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого 
використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі звіту про 
сукупні доходи та витрати того періоду, в якому вони понесені.

4.11 Основні засоби
Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про 

фінансовий стан за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення 
активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і 
збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин 
активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність 
генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не 
відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні 
доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Сума, що амортизується, -  це первинна вартість об'єкту основних засобів або 
переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість 
активу ~ це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від 
реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби 
даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, ймовірно, він знаходитиметься в кінці 
свого терміну корисного використання.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, 
впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням 
прямолінійного методу.

Товариство нараховує амортизацію з використанням таких термінів: 
будівлі - 20 років; 
споруди -  15 років 
передавальні пристрої -10 років; 
машини та обладнання -  5 років; 
транспортні засоби -  5 років; 
інструменти , прилади інвентар (меблі) -  4 роки

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування 
амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, 
що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової 
оцінки.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту 
основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю 
активу і визнається у складі прибутків і збитків.

4.12 Нематеріальні активи
Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках 

окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої 
амортизації і накопиченого збитку від знецінення.

Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання 
нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування 
амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в 
оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників.

Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього 
використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання 
нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою 
вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

4.13 Знецінення основних засобів і нематеріальних активів
Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової 

вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату. В разі виявлення 
будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для 
визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити
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Примітки до фінансової звішості
відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість 
генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив.

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і 
нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення як 
мінімум щорічно і при виявленні будь-яких ознак можливого знецінення.

Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижчою 
за його балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої одиниці) 
зменшується до відшкодованої вартості. Збитки від знецінення відразу відображаються в 
прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. 
В цьому випадку збиток від знецінення враховується як зменшення резерву по переоцінці.

У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість 
активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки 
його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову 
вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючій одиниці) не був 
відображений збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від знецінення 
відразу ж відображається в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив 
враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку відновлення збитку від знецінення 
враховується як збільшення резерву по переоцінці.

1.14 Необоротні активи, які утримуються для продажу
Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу 

оцінюються по найменшій вартості — або балансовій вартості, або справедливій вартості 
за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не 
підлягають амортизації.

4.15 Оренда
Оренда, за умовами якої, до Товариства перейдуть всі ризики і вигоди, пов’язані із 

правом власності на актив, буде класифікуватися як фінансова оренда. Інші види оренди 
класифікуються як операційна оренда.

Витрати по операційній оренді відноситься на витрати рівномірно протягом терміну 
оренди об’єкта.

Активи, отримані на умовах фінансової оренди, визнаються та відображаються у 
складі об’єктів основних засобів по найменшій із: справедливій вартості об’єкта на дату 
придбання чи поточній дисконтованій вартості майбутніх мінімальних орендних платежів.

Платіж за фінансовою орендою розподіляється між фінансовими витратами та 
„-погашенням суми основного боргу щоб досягти постійної ставки відсотка на залишок суми 

основного боргу. Витрати за фінансовою орендою включають у склад витрат на відсотки у 
звіті про фінансові результати.

Політика щодо амортизації об’єктів основних засобів, отриманих за фінансовою 
орендою, відповідає загальній політиці нарахування амортизації на власні об’єкти 
основних засобів. Якщо за умовами фінансового лізингу Товариство в кінці строку 
договору не отримує право власності на об’єкт, то строком амортизації буде менший зі 
строком дії договору або строком корисного використання.

4.16 Запаси
Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені для 

використання у виробництві готової продукції. Запаси відображаються за найменшою з 
двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації

Собівартість розраховується з використанням методу середньозваженої ціни.

4.17 Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та 

відстроченого податку.
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного 

прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у 
звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають
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оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також 
виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей 
оподаткування. Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з 
використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинності 
на звітну дату.

Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою 
вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними 
даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного 
прибутку. Відкладені податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням 
всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з 
урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в 
майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових 
різниць. Податкові активи та зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо 
тимчасові різниці пов'язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання інших 
активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні 
на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець 
кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому 
оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих 
активів, більш не є високою.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються 
з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), 
встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинності на звітну дату, 
які імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. 
Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки 
намірів Товариства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або 
погашення балансової вартості активів та зобов'язань.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, 
якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, 
що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим 
органом, і Товариство має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і 
зобов'язань.

Поточний та відстрочений податки за період. Поточні та відстрочені податки 
визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, які 
безпосередньо відносяться до складу іншого сукупного доходу або власного капіталу. У 
цьому випадку відповідний податок також визнається в іншому сукупному прибутку або 
безпосередньо в капіталі відповідно.

4.18 Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має поточну теперішню заборгованість 

(юридичну або конструктивну), внаслідок минулих подій, для погашення якої, ймовірно, 
потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити 
достовірну оцінку даного зобов'язання.

Сума, визнана в якості забезпечення, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної 
для врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і 
невизначеності, супутні даним зобов’язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з 
використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити 
поточний зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість грошових 
потоків.

З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Товариством 
створено резерв для забезпечення оплати відпусток. Сума забезпечення нараховується 
щомісяця в відсотках від фактично нарахованої заробітної плати персоналу. В кінці 
кожного року проводиться інвентаризація невикористаних відпусток та розміру резерву 
для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проводиться коригування розміру 
резерву для забезпечення оплати відпусток.

Примітки до фінансової звітності ■■ ■ ■■ ■■■
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4.19 Виплати персоналу
Товариство визнає короткострокові виплати персоналу як витрати та як 

зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат персоналу за 

відсутність як забезпечення відпусток -  під час надання працівникам послуг, які 
збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

4.20 Пенсійні зобов’язання
Державний пенсійний план з визначеними внесками - Товариство здійснює внески в 

Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного працівника. 
Витрати Товариства за такими внесками включені до статті „Відрахування на соціальні 
заходи” Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.

Крім того Товариство відповідно до вимог законодавства України здійснює 
відшкодування витрат Державного пенсійного фонду України на виплату І доставку пенсій, 
призначених працівникам Товариства на пільгових умовах за роботу у важких і шкідливих 
умовах праці. Витрати Товариства за такими платежами включені до статті „Інші 
операційні витрати”. Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично 
понесені.

1.21 Визнання доходів
Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, 

отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію 
та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням повернень 
продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ). 
Реалізація продукції

Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених 
нижче умов:

^  Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням 
продукцією;

^  Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з 
правом володіння, і не контролює продану продукцію;

^  Сума доходів може бути достовірно визначена;
^  Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією;
V Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно 

визначені.
Надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно 
визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть 
Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно 
визначені.

4.22 Перерахунок іноземної валюти
Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті 

України — гривні по курсу Національного банку України на дату операції. Монетарні 
активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу 
Національного банку України на звітну дату. Всі курсові різниці включаються у звіт про 
прибутки і збитки.

Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної собівартості в іноземній 
валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на дату первісної 
операції.

4.23 Інформація за сегментами
Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів надається в розрізі 

збуту продукції Товариства в Україні та на експорт. До сегментних доходів відносяться 
доходи від реалізації продукції, до сегментних витрат — собівартість реалізованої 
продукції та витрати на збут. Сегментні активи включають дебіторську заборгованість за

Примітки до фінансової звітності
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Примітки до фінансової звітності
поставлену продукцію. Сегментні зобов'язання включають аванси, одержані від покупців 
продукції.

4.24 Умовні зобов ’язання та активи
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання 

розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли 
ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною.

5. Істотні судження і джерела невизначеності

5.1 Істотні судження в процесі застосування облікової політики.
У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні 

професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш 
істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. ЦІ судження, серед іншого, 
включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність 
на безперервній основі.

5.2 Основні джерела невизначеності оцінок
Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела 

невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати 
причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань 
протягом наступного фінансового року.

(а)Строки корисного використання основних засобів
Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів залежить від 

професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними 
активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до 
уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови 
праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок 
може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.
(в)Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків 
в тій мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого 
можливо буде реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного 
професійного судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна 
визнати, на основі очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням 
стратегії майбутнього податкового планування.

5.3 Судові спори
Товариство використовує судження розкриття умовних зобов'язань відносно 

наявних судових розглядів та інших претензій, які очікують рішення шляхом мирного 
врегулювання, захисту інтересів в суді або державного втручання, а також розкриття інших 
умовних зобов'язань. Судження пов’язані з оцінкою вірогідності позитивного результату 
наявних претензій або виникнення зобов'язання, необхідні для остаточного врегулювання 
фінансових питань.

У зв'язку з невизначеністю, властивій процедурі оцінки, фактичні витрати можуть 
відрізнятися від планових сум. Оцінка величини Перегляд оцінок величин нарахованих 
зобов'язань може мати істотний вплив на майбутні операційні результати.

5.4 Пов’язані сторони
Пов’язані особи:
АТ „ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД” - акціонер, який має 

контрольний пакет акцій -  Держава Україна (в особі суб’єкта управління об’єктами 
державної власності -  Фонду державного майна України), 00032945,Україна володіє 
часткою 99,455359%.

ДП «Зета» ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
Генеральний директор Товариства -  Колесник Андрій Валерійович;
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Примітки до фінансової звітності ::
Виконуючий обов’язки директора ДП «Зета» ПрАТ «ЧПЗ» - Корсун О.Г.;
Винагорода з оплати праці Колесника А.В. -  334,5 тис. грн.,
Винагорода з оплати праці Корсун О.Г. -  126,2 тис.грн.;
ДП «Зета» ПрАТ «ЧПЗ» проведено господарських операцій на суму -  488,4 тис. 

грн., інших операцій з пов’язаними особами не було.

6. Дохід від реалізації
Виручка від реалізації за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 

року становить (з ПДВ):
Таблиця, тис, грн

-  - Показники за  2 0 1 9 р їя : . '  за  2018  р ік  ~
: '■ ... тч- ' 1 2  V 3

Пов'язаним сторонам - 2179
Іншим покупцям 84 -

84 2179

7. Собівартість реалізації
Собівартість реалізації за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 

2018 року:
Таблиця, тис, грн.

[ Показники ш 20І9рік з а  2018  р ік
1 ' :-П  -лг- 2 3

Собівартість готової продукції 61 2836

Собівартість товарів - -
нР азом  іг,- :Н  гй . - - ‘ 61  1 2836

Елементи операційних витрат представлені наступним чином:
Таблиця, тис. грн.

; - Показники _ _ ,, за  2019' р ік за  2018 р ік  ■ ''Ці
ЇД, . - . , -1 ■ І - - , . . '  ‘ ~ч. 2 , . 3  Щ

Собівартість матеріалів та напівфабрикатів 10 154
Заробітна плата та відповідні нарахування 31 1484
Відрахування на соціальні заходи 8 441
Амортизація - 267
Інші витрати 12 490
Р азом 61 283 6

8. Інші операційні доходи і витрати
Інші операційні доходи та витрати представлені наступним чином:

Таблиця, тис, грн.

гг- показники Д оходи 2 0 1 9  р ік
г. Витрати 

2019 р ік  -
Доходи  
2018  р ік

Витрати 
2018  р ік

• ' 1 - 2 : - з  -- 4  А 5
Доходи (виграти) від купівлі-продажу 
іноземної валюти - - - -

Доходи (витрати) від операційної оренди 1893 849 1811 808
Доходи (витрати) від реалізації інших 
оборотних активів

1513 1513 1475 1474

Доходи (витрати) від операційної курсової 
різниці

- - - -

Визнані штрафи, пені, неустойки - 1167 - 2
Утримання об'єктів соціально культурного 
призначення - 29 - 78

Інші операційні доходи/(витрати) 1651 1800 1347 1974
В тому числі відрахування до резерву 
сумнівних боргів - - - -

Р азом  ............. 5057 5358 4633 4336
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9. Адміністративні витрати

Адміністративні витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років 
становлять:

Т аблиця, т ис. гр н .

Показники На 2019 р ік З а ' 2018 р ік
1 ' 2 3

Виплати персоналу (ФОТ І ЄСВ) 2261 2687
Амортизація (знос) необоротних активів 192 177
Витрати на утримання і ремонт необоротних активів - -

Витрати на зв'язок 18 33
Витрати на виплату пільгових пенсій 160 205
Витрати на сплату податків 879 880
Витрати на відрядження 6 8
Страхування майна, цивільної відповідальності - -

Юридичні, інформаційні, консультаційні послуги - -

Інші адміністративні витрати 654 252
Р азом 4170 4242

10. Витрати на збут
Витрати на реалізацію та збут за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років 

становлять:
Т аблиця, т ис, грн .

Показники за  201 9  р ік з а  2018  р ік

1 ■ ' . 2 ■ 3
Виплати персоналу (ФОТ і ЄСВ) - -

Витрати на гарантійний ремонт - -

Комісійні винагороди продавцям - -

Витрати на оплату послуг по договору комісії - -

Витрати на страхування - -

Інші витрати - .
Р азом - -

11. Інші доходи і витрати
Інші доходи та витрати були представлені наступним чином:

Т аблиця, т ис, гр н .

Показники
2019  р ік 2018  рік

Доходи Витрати Доходи Витрати
' 1 '• 2 3 4 5

Доходи від реалізації фінансових інвестицій - - - -
Дохід не операційної курсової різниці - - - -

Інші доходи - - - -
Разом . - ■ : - -

12. Податок на прибуток
Податковий Кодекс України був офіційно прийнятий в грудні 2010 року. Згідно з 

Кодексом ставка податку на прибуток знижується з 25% з першого кварталу 2011 року до 
18% у 2015 - 2018 роках. Сума відстроченого податку Товариством не розрахована, так як 
за роки, що закінчилися 31 грудня 2019, 2018 років було отримано збитки.

ї ї
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14. Основні засоби

Основні засоби Товариства представлені наступним чином:
Т абли ц я, т ис, гр н .

Показники Будинки, 
споруди та 

передавальні 
пристрої

Машини та 
обладнання

Транспортні
засоби

Інструменти , 
прилади, 
інвентар

■■Інші
основні
засоби

Разом

■ . 1 ■■ 2  ■ 3 4 5 6 у

. . Станом йа 31 грудня 2019 року
Первісна вартість станом на 
початок звітного року 
на 31.12.2018 року

51597 8630 435 679 1778 63119

Придбано основних засобів - - - - - -
Вибуло - - 46 - - 46
Інші зміни за рік - - - - -
Первісна вартість станом на 
кінець звітного періоду на 
31.12.2019 року

51597 8630 389 679 1778. 63073

Накопичена амортизація 
станом на початок звітного 
року
на 31.12.2018 року

35717 8584 435 655 1778 47169

Амортизаційні нарахування за 
звітний період 1212 22 - 13 - 1247

Вибуло - - 46 - 46
Інші зміни в амортизації - - - -
Амортизація станом на 
кінець звітного періоду 
на 31.12.2018 року

36929 8606 389 668 1778 48370

Балансова вартість станом на 
кінець звітного періоду 
на 31.12.2018 року

14668 24 - 11 - 14703

Станом на 31 грудня 2019 і 2018 років основних засобів, призначених до продажу, на 
балансі Товариства не було.

15. Нематеріальні активи
Станом на 31 грудня 2018 і 2017 років нематеріальні активи в обліку відсутні

16. Запаси

Запаси Товариства представлені у фінансовій звітності наступним чином:
Т абли ц я, т ис, гр н .

Показники 3 і  грудня 2 019  року 33 грудня 2038 року
' . . „ і 2 3 .

Сировина і матеріали 39 35
Купівельні напівфабрикати та комплектзточі вироби 2 2
Паливо 1 1
Тара і тарні матеріали - -

Матеріали, передані в переробку - -

' Запасні частини - 2
Малоцінні та швидкозношувані предмети 52 49
Незавершене виробництво 79 99
Г отова продукція 228 302
Товари - -
Разом 401 490

В 2019 році Товариство не проводило уцінки або дооцінки запасів до чистої вартості 
реалізації.
17. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість, нетто
Станом на 31 грудня 2019 року та 2018 року торговельна і інша дебіторська заборгованість 
була представлені таким чином:

Т аблиця, т ис, гр н .

ЗЗоксаники '■ ■ 33 грудня 2039 року 33 грудня 2038 року
■ 1 . ' ■ 2 3

Дебіторська заборгованість за продукцію 1452 1819
Інша дебіторська заборгованість 2365 2275
Р азом 3 8 1 7 4094
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18. Передплати та інші оборотні активи нетто
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року передплати та інші оборотні 

активи були представлені наступним чином:

Примітки до фінансової звітності .....

Т абли ц я, т ис, гри .
. . Показники 3 1 грі дня 2019  рок\- 31 грудня 2018 року

1 ■ ' . . :  2  ■■ 3
Аванси постачальникам 127 88
Інші оборотні активи 75 75
Разом 202 163

Передплати, зроблені третім сторонам, переважно являють собою передплати, 
зроблені за матеріали та енергоносії. Із них безнадійні 37 тис. грн.

19. Поточні дебіторська заборгованість та зобов’язання по розрахунках з бюджетом
Поточні дебіторська заборгованість та зобов’язання Товариства по розрахунках з 

бюджетом у Товариства відсутні.

20. Грошові кошти та короткострокові депозити
Грошові кошти представлені наступним чином:

Т абли ц я, т ис, грн .

Показники . 31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 року
"■■■ ■. і  '■ ■' : - 2 3

Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках 13 204
Грошові кошти в національній валюті на депозитних 
рахунках

- -

Грошові кошти в іноземній валюті на поточних рахунках - -

Разом 13 204

21. Капітал, який було випущено
Станом на 31 грудня 2019 року статутний капітал Товариства становить 14 531 970,00 грн., 
поділений на 58 127 880 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. 
Статутний капітал сплачений повністю.

22. Позики
Станом на 31 грудня 2019 року Товариство має зобов’язання по довгострокових 
банківських позиках в сумі 84 тисяч гривень. Позика отримана в попередні роки (2008 рік). 
У Дельта-Банку, який видав позику введена тимчасова адміністрація.

23. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років торгівельна та інша кредиторська заборгованість 
була представлені наступним чином:

Т аблиця, т ис, гр н .

Показники 31 грудня 2 0 1 9  року 31 грудня 20 1 8  року
1 2 3

Заборгованість постачальникам за сировину, 
матеріали, послуги 553 827

Інша кредиторська заборгованість 1022 1021

Р азом ■ 1575 ■ 1848  ■

24. Передплати отримані та інші короткострокові зобов ’язання та забезпечення
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років передплати отримані та інші короткострокові 
зобов’язання становили:

Т абли ц я, т ис, грн ..

К редит орська заборгованіст ь . 31.12 .2019 р о к у 31 грудня 2018  р о к у

■ 1 2. ' ' 3
Передплати отримані 144 35
Кредиторська заборгованість перед бюджетом 18037 15191
Кредиторська заборгованість по страхуванню 11500 10875
Кредиторська заборгованість по заробітній платі 3352 3769
Поточні забезпечення 161 149

Р азом 33194 30019
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25. Умовні і контрактні зобов’язання
25.1 Операційне середовище
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує 
демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості 
характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, 
відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє 
національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність 
економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на 
реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок 
цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених 
ринків.

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів 
розвитку світової економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового 
внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення 
ліквідності в банківському секторі та посилення умов кредитування всередині України. 
Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки 

-.банківського сектора і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує 
невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу 
для Товариства та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати 
діяльності та економічні перспективи Товариства.

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення 
стійкості бізнесу Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в 
економіці негативно впливають на результати діяльності Товариства і фінансове 
становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно 
оцінений на дату складання фінансових звітів.

25.2 Судові процедури. В ході нормального ведення бізнесу Товариство час від часу 
одержує претензії. У Виконавчій службі станом на 31.12.2018 року відкрито виконавчі 
провадження та накладено арешт на рахунки та майно -  12 418 тис.грн., в тому числі 
основні стягувані -  Пенсійний фонд України та ДПІ у м. Черкаси. У цій фінансовій 
звітності відповідний резерв на суму збитків у результаті судових позовів не створювався.

25.3 Податкове законодавство. Податкове законодавство України може тлумачитися по
їзному й часто змінюється. Відповідні місцеві та центральні фіскальні органи можуть не
погодитися з тлумаченням цього законодавства управлінським персоналом у зв’язку з 
діяльністю Товариства та операціями в рамках цієї діяльності. Фіскальні органи України 
можуть займати більш агресивну позицію у своєму тлумаченні законодавства та 
проведенні фіскальних перевірок, застосовуючи досить складний підхід. Ці фактори у 
поєднанні із зусиллями фіскальних органів, спрямованими на збільшення податкових 
надходжень у відповідь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання 
рівня та частоти фіскальних перевірок, тому існує можливість, що операції та діяльність, 
які раніше не заперечувались, можуть бути оскаржені.

У результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві суми податків, штрафів та 
пені. Фіскальні органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах 
протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може 
стосуватися до довших періодів.

Управлінський персонал Товариства вважає, що його тлумачення відповідного 
законодавства є правильним так що позиція Товариства в податкових, валютних та митних 
питаннях не зміниться.

У грудні 2010 року В Україні був прийнятий податковий кодекс, який почав діяти з 
січня 2011 року, а в частині податку на прибуток підприємств -  з квітня 2011 року. 
Протягом 2011 - 2018 років до Податкового Кодексу неодноразово вносились суттєві зміни. 
Податковий Кодекс передбачає, крім іншого, також і зближення бухгалтерського та

Примітки до фінансової звітності л
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податкового обліків. Для розрахунку податку на прибуток Товариство, у відповідності з 
діючим законодавством, застосовувало наступні ставку податку на прибуток 18%.

Примітки до фінансової звітності

26. Операції з пов'язаними сторонами
Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним 

контролем або якщо одна з них має можливість контролювати іншу, або може мати 
суттєвий вплив при прийнятті фінансових та управлінських рішень. Під час розгляду
кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними 
сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.
У 2019 році пов’язаними сторонами були:
- ДП «Зета» ПрАТ «ЧПЗ», через якого здійснювалися господарські операції;
- Генеральний директор Товариства — Колесник А.В., який отримав дохід;
- Виконуючий обов’язки директора ДП «Зета» Пр АТ «ЧПЗ» - Корсун О.Г.;

27. Управління фінансовими ризиками
Управління ризиками є важливим елементом діяльності Товариства. Основні 

ризики, властиві діяльності Товариства, включають в себе кредитний ризик, ризик 
ліквідності, валютний ризик

Опис політики управління зазначеними ризиками Товариства наведено нижче. 
Кредитний ризик, тобто ризик невиконання своїх зобов'язань однієї стороною по 

фінансовому інструменту й, внаслідок цього, виникнення в іншої сторони фінансового 
збитку. Товариство постійно проводить моніторинг стану дебіторської заборгованості, 
укладає угоди з відомими та фінансово стабільними контрагентами.

Ризик ліквідності -  це ризик того, що Товариство зіткнеться з труднощами при
виконанні зобов’язань, пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями. Товариство здійснює 
контроль шляхом планування поточної діяльності, аналізу терміну платежів, руху коштів 
від операційної діяльності.

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту 
коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Товариство не хеджує свої валютні 
ризики.

28. Події після звітної дати
Після звітної дати. Не відбувалось подій, які надають додаткову інформацію про 

фінансовий стан Товариства на звітну дату (коригуючі події), які потребують 
відображення у фінансовій звітності та суттєвих подій, які відбулися після звітної дати, які 
не є коригуючими подіями, і потребують відображення в примітках до фінансової 
звітності.
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимога до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство АКЦ ІО Н ЕРН Е ТО ВА РИ СТВО "ЧЕРКА С ЬК И Й  ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"____________  за ЄДРПОУ
Територія ЧЕРКАСЬКА за ІСОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів за КВЕД
Середня кількість працівників 1 27
Адреса, телефон вулиця ЗО Років Перемоги, буд. 5/1, м. ЧЕРКАСИ, ЧЕРКАСЬКА обл., 18000_____________________ 668514
Одиниця виміру: тис. ірн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробиш позначку 'V" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ
2020 Г07 [ОТ

14309572
7110136700
_ _

27.11

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на ЗО червня 2020 р.

Форма №1 Код за ДКУДІ 1801001

А К Т И В
Код

рядка
Н а початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 - -

первісна вартість 1001 - -
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 14 703 14 093

первісна вартість 1011 63 073 62 634
знос 1012 48 370 48 541

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вар тість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 14 703 14 093

II. Оборотні активи
Запаси 1100 401 403
Виробничі запаси 1101 94 99
Незавершене виробництво 1102 79 79
Готова продукція ПОЗ 228 225
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 452 1 263
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 127 143
з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 2 326 2 342

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 75 75
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 ІЗ 5
Готівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 13 5
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в: 1181 - -
резервах довгострокових зобов'язань

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -



інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 157 128
Усього за розділом ї ї 1195 4 551 4 359

Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 19 254 18 452

Пасив Код
рядка

Н а початок 
звітного періоду

Н а кінець
звітного періоду

і 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14 532 14 532
Внески до иезареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 3 891 3 865
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (33 878) (36 504)
Неонлачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) с  -  )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом І 1495 (15 455) (18 107)

її. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 84 84
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531 '

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 -
резерв позароблених премій 1533 -
інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-погу 1545 - -
Усього за розділом ї ї 1595 84 84

Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 ~
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 .
товари, роботи, послуги 1615 553 527
розрахунками з бюджетом 1620 18 037 1 8 820
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 11 500 11 928

^ розрахунками з оплати праці 1630 3 352 4 048
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 144 147
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з ■учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 161 -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 -
Інші поточні зобов'язання 1690 878 1 005
Усього за розділом Ш 1695 34 625 36 475

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними : 
утримуваними для продажу, та групами ві

ак£ц

*

ї&кет, •« ‘ V н і і7?!?Х1700 -

V. Чиста вартість активів недержавного пен<НІ| - _
Баланс у.^ОО-А 19 254 18 452

К е р ів н и к  / т Г і 1 ^ 5 /  | .  ^  | |  Потенко Олег Валерійович

.Г  '  ^  V

Головний бухгалтер Зима Леся Анатоліївна

Визначається в порядку, встановленому |уттральним  орган йВладй,%£фрєалізує державну п о л іт и к у  у сфері статистики.^



Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЧЕРКАСЬКИЙ 
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"______________

(найменування)

Д ата  (р ік , м ісяц ь , число) 
за  С Д Р П О У

КОДИ
2020 ) 07 П Й  

14309572

Звіт про фінансові результ ати (Звіт про сукупний дохід) 
за І Півріччя 2020 р.

Ф о р м а  N 2  К о д з а Д К У Д І  1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За аналогічний
Стаття Код За звітний період

рядка період попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 9 54
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

премії підписані, валова сума 2011 - -
премії., передані у  перестрахування 2012 - -
зміна резерву пезароблених премій, валова сума 2013 - -
зміна частки перестраховиків у  резерві пезароблених 
премій

2014 “ “

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( 9 ) ( 47 \)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

прибуток 2090 - 7
збиток 2095 ( - ) ( - )

Дохід (витрати) від зміни у  резервах довгострокових 
зобое ’язань

2105 - -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів, 2110 - -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 1 540 2 180
у  тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121

дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сіл ьсь негосподарсько ї  продукц ії

2122 - -

дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 -

Адміністративні витрати 2130 ( 2 694 ) ( 2 095 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( 1 472 ) ( 3 172 )

у  тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарсько ї продукції

2182 - ~

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 2190
збиток 2195 ( 2 626 ) ( 3 080 )

Доход від участі в капіталі 2200 - -

Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -

у  тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2241 - "

Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції па монетарні статті 2275 - -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 - -
збиток 2295 ( 2 626 ) ( 3 080 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 - “

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350
збиток 2355 ( 2 626 ) ( 3 080 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 -

Інший сукупний дохід 2445 - -

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (2 626) (3 080)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 251 422
Витрати на оплату праці 2505 1 382 1 121
Відрахування на соціальні заходи 2510 284 210
Амортизація 2515 610 628
інші операційні витрати 2520 825 2 933
Разом 2550 3 352 5 314

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 58127880 58127880
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 58127880 58127880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцуетШ:ііі^ 2610 (0,04518) (0,05299)
Скоригований чистий прибуток (збиток)
одну- просту акцію /7 % . 2615 (0,04518) (0,05299)
Дивіденди на одну просту акцію 0  % 2650 - -

Керівник
7Х>

-

А

Потенко Олег Валерійович

Головний бухгалтер Зима Леся Анатоліївна



Підприємство
Дата (рік, місяць, число)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ
( н а й м е н у в а н н я )

2020
КОДИ
“ 07 01.

14309572

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за І Півріччя 2020 р.

Ф о р м а N 3 К од  за  Д К У Д [ 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 11 177
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільового фінансування ЗОЮ - -

Надходження від отримання субсидій, дотацій ЗОН - -

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 205 363
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 . .
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 1 096 881
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 “ ~

Надходження від страхових премій 3050 - -

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 520 656
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 317 ) ( 1 070 )
Праці 3105 ( 508 ) ( 811 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( - ) ( - )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( - ) ( 1 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( - ) ( '  )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( - ) ( 1 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150

( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( 15 ) ( 190 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -8 -195

її. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250 - -



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( ■ ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280

( ) ( )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - -

П І. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310
Інші надходження 3340 - -
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 - .
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди

3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370

( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375

( ) ( )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний н^рдартт/л/у^ 3400 -8 -195
Залишок коштів на початок року о» -г Ч-?405 13 204
Вплив зміни валютних курсів на залин^рїУ^5йг%й л ^ <л. % о - -
Залишок коштів на кінець року ІЗ /Щі- г34ї5 5 9

Керівник

Головний бухгалтер

//
•Потенко Олег Валерійович

Зима Леся Анатоліївна



Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ заЄДРІЮУ
ЗАВОД"________________________________________________________________

(найменування)

2020

КОДИ
0 7  Т о ї  

1 4 3 0 9 5 7 2

Звіт про власний кап італ  
за І  П івр іччя  2020 р.

Ф орма № 4 Код за ДКУД і 1801005 |

Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)
капітал

Капітал 
удооцін 

- ках

Додат
ковий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокри

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок
року 4000 14 532 - 3 891 (33 878) - - (15 455)

Коригування:
Зміна облікової 
політики 4005
Виправлення помилок 4010 - - - - - -

' ІНШІ зміни 4090 - - - - -
Скоригований зали
шок на початок року 4095 14 532 - 3 891 - (33 878) - - (15 455)

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 (2 626) (2 626)
Інший сукупний
дохід за звітний 
період 4110
Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 - - - _ - - - -

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112 - - - - - - _ -

Накопичені курсові 
різниці 4113 - - - - - - - -

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
-спільних підприємств 4114
, -НШИЙ сукупний ДОХІД 4116 - - - - - -
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам
(дивіденди) 4200
Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу 4205
Відрахування до 
резервного капітал}/ 4210 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету' 
відповідно до 
законодавства 4215
Сума чистого прибутку 
на створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 4220



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сума чистого прибутку 
на матеріальне 
заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -

Погашення заборго
ваності з капіталу' 4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - . -

Перепродаж викуп
лених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -

Анулювання викупле
них акцій (часток) 4270 - - - - - - -

Вилучення частки в 
капіталі 4275 - - - - - - - -

Зменшення номіналь
ної вартості акцій 4280 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - (26) " " - “ (26)
Придбання(продаж) 
нєконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 м $  * « 9/Гд

{її''"''''
"Щ26) - (2 626) - - (2 652)

Залишок на кінець
року 4300

ш
•І

О. 4
\^3р#5 - (36 504) - - (18 107)

іЙг /МЛ/ю ’-Ж
Керівник Потенко Олег Валерійович

о ,Головний бухгалтер Зима Леся Анатоліївна


