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

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

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Маяк"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження емітента
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14307423

04073  м. Київ ОБОЛОНСЬКИЙ р-н м. Київ ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 8

Публiчне акцiонерне товариство

Генеральний директор Перегудов Олександр Миколайович

24.04.2013МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента /044/ 461-81-07 /044/ 461-81-07

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

www.mayak.com.ua 24.04.2013
Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

24.04.2013
Дата

за 2012 рік

2.2. Річна інформація опублікована у №79 Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 25.04.2013
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента info@mayak.com.ua



а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

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

30. Примітки: До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: 
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами
рейтингова агенства.
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не

1. Основні відомості про емітента:

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
в) банки, що обслуговують емітента; X
г) основні види діяльності; X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента; X
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу. X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
в) інформація про зобов'язання емітента. X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X
27. Аудиторський висновок. X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
    здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .

г) інформація про похідні цінні папери

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X



завповнюється.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не
реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних
паперiв  емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв  не
реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних
акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй
формi.
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний
перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
"Вiдомостi щодо iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за
звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод емiтент не нараховував дивiденди
"Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв" - за звiтний перiод емiтент не проводив збори
акцiонерiв оскiльки корпоративнi права держави становлять 100 вiдсоткiв у статутному капiталi
господарської органiзацiї i вона пiдпорядковується п.4 Статтi 11 Закону України "Про управлiння
об'єктами державної власностi" 



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Завод "Маяк"

3.1.4. Область, район м. Київ ОБОЛОНСЬКИЙ р-н

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ПАТ "Завод "Маяк"
3.1.3. Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 04073
3.1.6. Населений пункт м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 8



3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №481083
3.2.2. Дата державної реєстрації 12.05.1996

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)    218275500.00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Оболонська районна у м.Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)    218275500.00



3.3.2. МФО банку 322498

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "КИЇВ"

3.3.5. МФО банку 322498

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

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "КИЇВ"
3.3.3. Поточний рахунок 26005623060101

3.3.6. Поточний рахунок 26005623060101



3.4. Основні види діяльності

25.40 ВИРОБНИЦТВО ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСIВ
30.30 ВИРОБНИЦТВО ПОВIТРЯНИХ I КОСМIЧНИХ ЛIТАЛЬНИХ АПАРАТIВ, СУПУТНЬОГО
УСТАТКОВАННЯ
46.52 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЕЛЕКТРОННИМ I ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИМ УСТАТКОВАННЯМ, ДЕТАЛЯМИ
ДО НЬОГО 



3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Державний орган, що видав Дата

закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532
Надання послуг i виконання робiт протипожежного
призначення

АГ № 595478 09.09.2011 Державна iнспекцiя техногенної безпеки України термiн дiї
необмежений

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї не потребує продовження
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв
протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка
протипожежного стану обєктiв, а саме: технiчне
обслуговування систем пожежної сигналiзацiї; монтаж
систем пожежної сигналiзацiї

АВ №518714 17.03.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України необмежений з
11.03.2010р.

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї необмежений
Виготовлення, реалiзацiя, ремонт, модернiзацiя та утилiзацiя
вiйськової технiки i вiйськової зброї

АВ №419994 17.08.2010 Мiнiстерство промислової полiтики України 21.05.2013

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): лiцкнзiя дiє протягом 2012 року
Спецiальний дозвiл на провадження дiяльностi, пов'язаної з
державною таємницею

№КИ2-2010-160 24.12.2010 Головне управлiння Служби безпеки України у м. Києвi та
Київськiй областi

24.12.2014

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): лiцензiя дiє протягом 2014 року
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв АВ №585307 23.06.2011 Депржавний комiтет України з питань контролю за

нароктиками
27.05.2016

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): лiцензiя дiйсна до 2016 року



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Код за
ЄДРПОУ
засновника

та/або
учасника

Місцезнаходження

Фонд державного майна України 00032945  01601 м. Київ м.Київ м.Київ вул. Кутузова, буд. 18/9 100.000000000000

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

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

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

  0.000000000000
Усього   100.000000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельность працiвникiв облiкового складу (осiб) 425.
Середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом
(осiб) 14.
Чисельность працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу
(дня,тижня)(осiб) 25.
Фонду оплати працi (тис. грн.) 13105,9.
Розмiру фонду оплати працi збiльшено вiдносно попереднього року на 1825 тис.грн.
Кадрова програма, спрямована на забезпечення  рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента: Товариство направляє, необхiдну для операцiйних потреб,
кiлькiсть працiвникiв для пiдвищення квалiфiкацiї.



6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

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

СО 968032 16.05.2002 Деснянським РУГУ МВС України в м. Києвi

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

Букiн Павло Юрiйович
6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.5. Освіта вища
6.1.4. Рік народження 0

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

заступник Генерального директора Державного концерну "Укроборонпром"

6.1.8. Опис           Вiдповiдно до наказу Державного концерну "Укроборонпром" вiд 23.10.2012 №230 затверджено
новий склад наглядової ради ПАТ "Завод "Маяк":
Букiн Павло Юрiйович - заступник Генерального директора Державного концерну "Укроборонпром"- Голова
наглядової ради. Паспорт СО 968032, виданий 16.05.2002р., Деснянським РУГУ МВС України в м. Києвi. Часткою
у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На
посадi перебуває з 23.10.2012 року. 
Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з керiвником Виконавчого органу Контракт найму на
роботу, а також контролює дiяльнiсть членiв Наглядової ради. Iнформацiя про посади на будь-яких iнших
пiдприємствах вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

СО 495145 14.12.2000 Залiзничним РУГУ МВС України в м. Києвi

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

Лайшев Володимир Петрович
6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта вища
6.1.4. Рік народження 0

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Директор департаменту майнових прав Державного концерну
"Укроборонпром"

6.1.8. Опис           Вiдповiдно до наказу Державного концерну "Укроборонпром" вiд 23.10.2012 №230 затверджено
новий склад наглядової ради ПАТ "Завод "Маяк".
Лайшев Володимир Петрович - директор департаменту майнових прав Державного концерну "Укроборонпром" -
член наглядової ради. Паспорт СО № 495145, виданий 14.12.2000, Залiзничним РУГУ МВС України в м. Києвi.
Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. На посадi перебуває з 23.10.2012 року.
До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: - погодження квартальних та рiчних звiтiв про
результати господарської дiяльностi Товариства; - надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї на проведення перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та фiлiй; - затвердження за подання
Виконавчого органу Товариства аудитора; - погодження за подання Виконавчого органу Товариства
органiзацiйної структури; - погодження умов оплати працi посадових осiб Товариства; - погодження придбання,
набуття у власнiсть довгострокових фiнансових вкладень Товариства; - погодження за поданням керiвника
Товариства рiшення щодо вчинення правочинiв, якi стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму вiд



10ти до 30-ти вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства; - прийняття рiшень щодо випуску облiгацiй Товариства тощо. Iнформацiя про отримання
винагороди є комерцiйною таємницею. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

CО 130165 18.05.1999 Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi

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

Гаман Андрiй Вiкторович
6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта вища
6.1.4. Рік народження 0

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Заступник начальника управлiння юридичного супроводження майнових
питань департаменту майнових прав Державного концерну
"Укроборонпром"

6.1.8. Опис           Вiдповiдно до наказу Державного концерну "Укроборонпром" вiд 23.10.2012 №230 затверджено
новий склад наглядової ради ПАТ "Завод "Маяк".
Гаман Андрiй Вiкторович - заступник начальника управлiння юридичного супроводження майнових питань
департаменту майнових прав Державного концерну "Укроборонпром" - член наглядової ради. Паспорт CО №
130165, виданий 18.05.1999р., Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi. Часткою у статутному капiталi
товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з
23.10.2012 року.
Працює Першим заступником голови Оболонської районної у мiстi Києвi Державної адмiнiстрацiї. До виключної
компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: - погодження квартальних та рiчних звiтiв про результати
господарської дiяльностi Товариства; - надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї на проведення перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та фiлiй; - затвердження за поданням
Виконавчого органу Товариства аудитора; - погодження за поданням Виконавчого органу Товариства
органiзацiйної структури; - погодження умов оплати працi посадових осiб Товариства; - погодження придбання,
набуття у власнiсть довгострокових фiнансових вкладень Товариства; - погодження за поданням керiвника
Товариства рiшення щодо вчинення правочинiв, якi стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму вiд
10ти до 30-ти вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства; - прийняття рiшень щодо випуску облiгацiй Товариства тощо. Iнформацiя про посади на будь-яких
iнших пiдприємствах вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.



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

СН 182285 16.04.1996 Печерським РУГУ МВС України м. Києва

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

Перегудов Олександр Миколайович
6.1.1. Посада Голова правлiння

6.1.5. Освіта вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi. 1971,
машини та апарати легкої промисловостi

6.1.4. Рік народження 1952

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 27
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Завод "Маяк", Генеральний директор

6.1.8. Опис           До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих,
що згiдно з чинним законодавством, Статутом або рiшенням Вищого органу Товариства вiднесенi виключно до
компетенцiї iншого органу Товариства. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення
фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах , збереження оброблених
документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, але не менше 3-х рокiв, несе керiвник
Товариства. Керiвник Товариства керує роботою Правлiння Товариства i має такi права та повноваження: - без
доручення вчиняти дiї вiд iменi Товариства, представляти iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних
пiдприємствах, в органiзацiях та установах; - керувати поточними справами Товариства i здiйснювати виконання
рiшень Вищого органу Товариства та Наглядової ради; - представляти Товариство у вiдносинах з iншими
юридичними та фiзичними особами; - здiйснювати повноваження щодо управлiння корпоративними правами
Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства; - проводити переговори та укладати
угоди вiд iменi Товариства; - визначати та затверджувати штатний розпис, умови оплати працi працiвникiв
Товариства; - призначати на посади та звiльняти з посад працiвникiв Товариства; - призначати на посади та
звiльняти з посад керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - розпоряджатися коштами та
майном Товариства в межах, що визначенi рiшенням Вищого органу Товариства, Статутом та Положенням про
порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства; - вiдкривати поточнi,
валютнi та iншi рахунки в бiдь-яких банках України та за кордоном; - приймати рiшення щодо вчинення
правочинiв, якi стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму до 5-ти вiдсоткiв балансової вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - пiдписувати доручення на
провадження дiй вiд iменя Товариства; - скликати Загальнi збори акцiонерiв тощо. Iнформацiя про отримання
винагороди є комерцiйною таємницею. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iнформацiя про посади на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня

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

СН 730047 12.02.1998 Ватутiнським РУГУ МВС України у м.Києвi

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

Красник Анатолiй Васильович
6.1.1. Посада Член правлiння

6.1.5. Освіта вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, 1987,
машини та апарати харчових пiдприємств

6.1.4. Рік народження 1952

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ПАТ "Завод "Маяк", перший заступник генерального директора



6.1.8. Опис           Правлiння Товариства: - здiйснює виконання рiшень Вищого органу Товариства та Наглядової
ради Товариства; - колегiально вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi
Товариства в межах, передбачених Статутом; - готує рiчнi фiнансовi плани Товариства; - складає квартальнi та
рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на погодження Наглядовiй радi
Товариства; - попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Вищого органу Товариства; -
розглядає питання органiзацiї виробництва; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства; - приймає
рiшення щодо укладення договорiв (угод) згiдно з чинним законодавством; - керує роботою структурних
пiдроздiлiв Товариства; - приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства. Iнформацiя про
отримання винагороди є комерцiйною таємницею. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Iнформацiя про посади на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.

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

СН 621872 11.11.1997 Мiнським РУ \ГУ МВС України в м. Києвi

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

Домарацький Петро Васильович
6.1.1. Посада Член правлiння

6.1.5. Освіта вища, Вища школа профспiлок, 1987, економiка працi
6.1.4. Рік народження 1954

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 19
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ПАТ "Завод "Маяк", фiнансовий директор

6.1.8. Опис           Правлiння Товариства: - здiйснює виконання рiшень Вищого органу Товариства та Наглядової
ради Товариства; - колегiально вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi
Товариства в межах, передбачених Статутом; - готує рiчнi фiнансовi плани Товариства; - складає квартальнi та
рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на погодження Наглядовiй радi
Товариства; - попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Вищого органу Товариства; -
розглядає питання органiзацiї виробництва; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства; - приймає
рiшення щодо укладення договорiв (угод) згiдно з чинним законодавством; - керує роботою структурних
пiдроздiлiв Товариства; - приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства. Iнформацiя про
отримання винагороди є комерцiйною таємницею. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Iнформацiя про посади на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня

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

Iльюшко Олег Васильович
6.1.1. Посада Член правлiння



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

СН 641771 16.12.1997 Подiльський РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.5. Освіта вища, Ленiнградський iнститут водного транспорту, 1972, механiзацiя
портових перевантажних робiт

6.1.4. Рік народження 1947

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 36
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ПАТ "Завод "Маяк", заступник генерального директора з кадрiв та режиму

6.1.8. Опис           Правлiння Товариства: - здiйснює виконання рiшень Вищого органу Товариства та Наглядової
ради Товариства; - колегiально вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi
Товариства в межах, передбачених Статутом; - готує рiчнi фiнансовi плани Товариства; - складає квартальнi та
рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на погодження Наглядовiй радi
Товариства; - попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Вищого органу Товариства; -
розглядає питання органiзацiї виробництва; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства; - приймає
рiшення щодо укладення договорiв (угод) згiдно з чинним законодавством; - керує роботою структурних
пiдроздiлiв Товариства; - приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства. Iнформацiя про
отримання винагороди є комерцiйною таємницею. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Iнформацiя про посади на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня

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

ЕК 883730 01.07.1998 Антрацитiвським МВ УМВС Луганської областi

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

Киричук Свiтлана Олексiївна
6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.5. Освіта Вища економiчна Мiжнародної академiї управлiння кадрами
6.1.4. Рік народження 1962

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 19
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ЗАТ "Амулет Анiлокс" Головний бухгалтер

6.1.8. Опис           Правлiння Товариства: - здiйснює виконання рiшень Вищого органу Товариства та Наглядової
ради Товариства; - колегiально вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi
Товариства в межах, передбачених Статутом; - готує рiчнi фiнансовi плани Товариства; - складає квартальнi та
рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на погодження Наглядовiй радi
Товариства; - попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Вищого органу Товариства; -
розглядає питання органiзацiї виробництва; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства; - приймає
рiшення щодо укладення договорiв (угод) згiдно з чинним законодавством; - керує роботою структурних
пiдроздiлiв Товариства; - приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства. Iнформацiя про
отримання винагороди є комерцiйною таємницею. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Iнформацiя про посади на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня



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

МЕ 883730 01.07.1998 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi

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

Синiцин Валерiй Сергiйович
6.1.1. Посада Член правлiння

6.1.5. Освіта вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут, 1970, технологiя виробiв iз
пласмас

6.1.4. Рік народження 1946

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 34
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ПАТ "Завод "Маяк", головний iнжинер

6.1.8. Опис           Правлiння Товариства: - здiйснює виконання рiшень Вищого органу Товариства та Наглядової
ради Товариства; - колегiально вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi
Товариства в межах, передбачених Статутом; - готує рiчнi фiнансовi плани Товариства; - складає квартальнi та
рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на погодження Наглядовiй радi
Товариства; - попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Вищого органу Товариства; -
розглядає питання органiзацiї виробництва; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства; - приймає
рiшення щодо укладення договорiв (угод) згiдно з чинним законодавством; - керує роботою структурних
пiдроздiлiв Товариства; - приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства. Iнформацiя про
отримання винагороди є комерцiйною таємницею. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Iнформацiя про посади на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня

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

ЕМ 221888 02.07.1999 Жовтневим РВ УМС України в Луганськiй областi

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

Крячко Олексiй Вiкторович
6.1.1. Посада Голова Ревiзiної комiсiї

6.1.5. Освіта вища
6.1.4. Рік народження 1975

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Фонд державного майна України, начальник вiддiлу

6.1.8. Опис           Функцiї Ревiзiйної комiсiї: - контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства,
затвердженого Вищим органом та Наглядової радою Товариства фiнансового плану Товариства; - контроль за
виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Вищого органу та Наглядової ради щодо питань
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство
закуповує сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання тощо; - контроль за своєчаснiстю проведення
розрахункiв з бюджетом; - контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв; - перевiрка
порядку вiдчуження майна Товариства; - перевiрка фiнансової документацiї Товариства; - перевiрка законностi
укладених угод Товариства; - аналiз фiнансового стану Товариства тощо. Iнформацiя про отримання винагороди
є комерцiйною таємницею. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до наказу Державного концерну "Укроборонпром" вiд 23.10.2012 №230 затверджено новий склад
ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Маяк":
Крячко Олексiй Вiкторович - головний спецiалiст вiддiлу з питань банкрутства управлiння розпорядження
майном департаменту майнових прав Державного концерну "Укроборонпром" - Голова ревiзiйної комiсiї.
Паспорт ЕМ № 221888, виданий 02.07.1999р., Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi. Часткою у
статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На
посадi перебуває з 23.10.2012 року.



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

НК 602450 11.02.1999 Бахмацьким РВ УМВС України в Чернiгiвськiй
областi

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

Литвин Юрiй Миколайович
6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.5. Освіта вища
6.1.4. Рік народження 0

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

заступник директора департаменту майнових прав _ начальник управлiння
розпорядження майном Державного концерну "Укроборонпром"

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в
грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi
посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має.
Вiдповiдно до наказу Державного концерну "Укроборонпром" вiд 23.10.2012 №230 затверджено новий склад
ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Маяк":
Литвин Юрiй Миколайович - заступник директора департаменту майнових прав _ начальник управлiння
розпорядження майном Державного концерну "Укроборонпром"- член ревiзiйної комiсiї. Паспорт НК № 602450,
виданий 11.02.1999р., Бахмацьким РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi. Часткою у статутному капiталi
товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з
23.10.2012 року.

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

АВ 523820 04.04.2003 Бершатським РВ УМВС України в Вiнницькiй областi

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

Пiдвальна Лiлiя Володимiрiвна
6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.5. Освіта вища
6.1.4. Рік народження 0

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

головний державний фiнансовий iнспектор вiддiлу iнспектування у сферi
оборони, правоохоронних органiв та iнших органiв державного управлiння
Держфiнiнспекцiї в м. Києвi

6.1.8. Опис           Функцiї Ревiзiйної комiсiї: - контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства
затвердженого Вищим органом, Наглядової радою Товариства фiнансового плану Товариства; - контроль за
виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Вищого органу та Наглядової ради щодо питань
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство
закуповує сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання тощо; - контроль за своєчаснiстю проведення
розрахункiв з бюджетом; - контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв; - перевiрка
порядку вiдчуження майна Товариства; - перевiрка фiнансової документацiї Товариства; - перевiрка законностi
укладених угод Товариства; - аналiз фiнансового стану Товариства тощо. Iнформацiя про отримання винагороди
є комерцiйною таємницею. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Вiдповiдно до наказу Державного концерну "Укроборонпром" вiд 23.10.2012 №230 затверджено новий склад



ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Маяк":
Пiдвальна Лiлiя Володимiрiвна _ головний державний фiнансовий iнспектор вiддiлу iнспектування у сферi
оборони, правоохоронних органiв та iнших органiв державного управлiння Держфiнiнспекцiї в м. Києвi - член
ревiзiйної комiсiї. Паспорт АВ 523820, виданий 04.04.20003р., Бершатським РВ УМВС України в Вiнницькiй
областi. Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. На посадi перебуває з 23.10.2012 року.



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
Голова Наглядової ради Букiн Павло Юрiйович д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0СО 968032 16.05.2002

Деснянським РУГУ
МВС України в м.
Києвi

Член Наглядової ради Лайшев Володимир
Петрович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0СО 495145 14.12.2000
Залiзничним РУГУ
МВС України в м.
Києвi

Член Наглядової ради Гаман Андрiй Вiкторович д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0CО 130165 18.05.1999
Печерським РУГУ
МВС України в м.
Києвi

Голова правлiння Перегудов Олександр
Миколайович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0СН 182285 16.04.1996
Печерським РУГУ
МВС України м. Києва

Член правлiння Красник Анатолiй
Васильович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0СН 730047 12.02.1998
Ватутiнським РУГУ
МВС України у
м.Києвi

Член правлiння Домарацький Петро
Васильович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0СН 621872 11.11.1997
Мiнським РУ \ГУ МВС
України в м. Києвi

Член правлiння Iльюшко Олег Васильович д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0СН 641771 16.12.1997
Подiльський РУГУ
МВС України в
м.Києвi

Член Правлiння Киричук Свiтлана
Олексiївна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ЕК 883730 01.07.1998
Антрацитiвським МВ
УМВС Луганської
областi

Член правлiння Синiцин Валерiй
Сергiйович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0МЕ 883730 01.07.1998
Оболонським РУГУ
МВС України в
м.Києвi

Голова Ревiзiної комiсiї Крячко Олексiй Вiкторович д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ЕМ 221888 02.07.1999
Жовтневим РВ УМС
України в Луганськiй
областi



Член Ревiзiйної комiсiї Литвин Юрiй Миколайович д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0НК 602450 11.02.1999
Бахмацьким РВ УМВС
України в
Чернiгiвськiй областi

Член Ревiзiйної комiсiї Пiдвальна Лiлiя
Володимiрiвна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0АВ 523820 04.04.2003
Бершатським РВ
УМВС України в
Вiнницькiй областi

          0          0        0        0Усього            0   0.00000000000



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника
Фонд державного майна
України

00032945  01601 м. Київ Печерський
м.Київ м. Київ вул.
Кутузова,18/9

21.09.2010 873102000 100.000000000000 873102000 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт
Дата

внесення до
реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Кількість за видами акцій

  .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0
Усього 873102000 100.000000000000 873102000 0 0 0



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ № 581322

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДКЦПФР

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис Нацiональний депозитарiй України створений вiдповiдно до Закону
України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi
електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" для забезпечення
функцiонування єдиної системи депозитарного облiку. Договiр про
заснування Нацiонального депозитарiю України пiдписано ДКЦПФР та
НБУ 18 грудня 1998 року. Державна реєстрацiя вiдбулася 17 травня 1999
року. Статутний капiтал НДУ становить 30 млн. гривен. 86% акцiй
належить державi: ними управляє Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку. Крiм того, 14% акцiй належать бiльш, нiж 20
учасникам ринку України. 19 вересня 2006 Державна Комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку видала Нацiональному депозитарiю України
лiцензiю на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних
паперiв строком на десять рокiв. (Лiцензiя серiї АВ № 581322) 21 квiтня
2008 року Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку видала
Нацiональному депозитарiю України лiцензiю на здiйснення
розрахунково-клiрингової дiяльностi строком на десять рокiв. (Лiцензiя
серiї АВ № 581323) Вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в
Українi" НДУ є центральним iнститутом Нацiональної депозитарної
системи, на який покладено забезпечення її формування й розвитку,
функцiонування єдиної системи депозитарного облiку й обслуговування
обiгу цiнних паперiв, iнтеграцiю Нацiональної депозитарної системи в
мiжнародну систему депозитарних установ, що забезпечують
функцiонування свiтових ринкiв капiталiв.

/044/ 279-13-22Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон /044/ 279-65-40

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Добсон-консалтинг"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21681636
Місцезнаходження 04107 м. Київ м. Київ м. Київ вул. Татарська, 7, оф.89
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

№ 1909

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Аудиторської палати України

Вид діяльності надання аудиторських послуг
Опис Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та

(044) 492-79-47.Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон (044) 492-79-47.



аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв: Свiдоцтво П 000016,
рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
внесено до реєстру за номером 16. Строк дiї  свiдоцтва  до 27.01.2016 року



11.1. Інформація про випуски акцій
Дата

реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Доля у
статутному
капіталі,%

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
21.09.2010 797/1/10 Державна комiсiя з цiнних

паперiв та фондового ринку
Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

           0.25       873102000    218275500.00 100.000000
000000

UA4000089775

Торгiвля на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не проводилась.
В лiстинги та iншi торги не включенi. 
Iнформацiя про зовнiшнi ринки,на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:д/н Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв ємiтента на
фондових бiржах:д/н Мета додаткової ємiсiї:д/н Спосiб розмiщення:д/н

Опис



ОПИС БІЗНЕСУ

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

8 грудня 1924 року в м. Київi створюється Перша всеукраiнська
фабрика, яка виконує рiзноманiтнi ювелiрнi, чеканнi, гравiрувальнi
штампувальнi роботи. У 1928 роцi фабрика налагоджує виготовлення
музичних духових i структурних iнструментiв починає iх масове
виготовлення. 1 червня 1934 року створюється Київський музичний
комбiнат.1941-1945 р.р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни комбiнат
переходить до випуску дорожнiх мiн для потреб фронту. З 1947 року -
виготовляє патефони. У 1950 роцi з конвеєра виходить перший
вiтчизняний магнiтофон "Днепр-2", "Днепр - З". У 1963 роцi
пiдприємство перейменовується у Київський завод "Маяк". Вiдповiдно до
Указу президента України вiд 26 листопада 1994 року № 699 "Про заходи
щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних
майнових сертифiкатiв", згiдно з Наказом Фонду Державного майна
України за № 40-АТ вiд 12.05.1996 року на базi Київського заводу
"Маяк" створене вiдкрите акцiонерне товариство "Завод "Маяк". У 2010
роцi вiдповiдно до Наказу ФДМУ №148 вiд 03.02.2010 р. пiдприємством
ВАТ "Завод "Маяк" змiнено органiзацiйно-правову форму господарювання
з Вiдкритого акцiонерного товариства на Публiчне акцiонерне
товариство. Пiдприємство спецiалiзується на виготовленнi апаратури
магнiтофону запису широкого профiлю, як побутового так i виробничого
призначення.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Органiзацiйна структура заводу "Маяк": НАГЛЯДОВА РАДА. ПРАВЛIННЯ.
Структура управлiння пiдприємством: 1. Служба заступника керiвника по
виробництву.2. Служба головного iнженера. З. Служба якостi. 4. Служба
заступника керiвника з економiчних питань.5. Служба заступника
керiвника з комерцiйних питань. 6. Служба керiвника з соцiального
розвитку та режиму. 7. Служба керiвника пiдприємтсва.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiк на пiдприємствi проводиться згiдно з вимогами Закону України
"Про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в України", враховуючи вимоги
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Форма облiку
журнально-ордерна.
Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої
фiнансової звiтностi 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   "Завод "МАЯК" за рiк, який
закiнчився 31 грудня 2012 року



1. АДРЕСАТ.
Звiт незалежного аудитора призначається для  власникiв цiнних паперiв
та  керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого
перевiряється  i може бути використаний  для подання  до Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї
емiтентом.
2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.
2.1 ОСНОВНI  ВIДОМОСТI  ПРО ЕМIТЕНТА:
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   "Завод "МАЯК"
(далi - Товариство);
Код за ЄДРПОУ: 14307423;
Органiзацiйно-правова форма: публiчне акцiонерне товариство;
Мiсцезнаходження: 04073, мiсто Київ, Московський проспект,  будинок
8,;
Дата та номер державної реєстрацiї: 12.05.1996 р. за №1 069 105 0013
001158;
Серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю : Серiя А01 №481083
Орган державної реєстрацiї : Оболонська районна у мiстi Києвi
державна адмiнiстрацiя;
П.I.Б. керiвника Товариства : Перегудов Олександр Миколайович (наказ
про призна-чення №59-К вiд 27.02.2012 р.);
П.I.Б. Головного бухгалтера : Киричук Свiтлана Олексiївна ( наказ про
призначення №203-к вiд 14.06.2012 р.);
Контактнi номери : (044) 461-81-07, 461-81-07;
Засновник Товариства: Фонд державного майна України;
Основнi види дiяльностi за КВЕД згiдно з довiдкою статистики (серiя
АБ №526588 вiд 17.07.2012 р.):
" 25.40 - Виробництво зброї та боєприпасiв;
" 30.30 - Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв,
супутнього устат-кування;
" 46.52 - Оптова торгiвля електронним i телекомунiкацiйним
устаткуванням, деталя-ми до нього;
" 49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт;
" 33.11 - Ремонт i технiчне обслуговування готових металевих
виробiв.
Дозвiльна документацiя:
" Лiцензiя Серiї АЕ №186032 вiд 06.12.2012р. (дiє з 22.11.2012р. по
безстроково), видана Мiнiстерством Внутрiшнiх Справ України, дає
право на виробництво, ре-монт вогнепальної зброї невiйськового
призначення;
" Лiцензiя Серiї АД №065214 вiд 17.08.2012р. (дiє з 08.08.2012р. по
необмежений час), видана Головною державною iнспекцiєю на
автомобiльному транспортi,  дає право надавати послуги з перевезення
пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобi-льним транспортом
(дозволений вид робiт - внутрiшнi перевезення небезпечних вантажiв
вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами);
" Лiцензiя Серiї АГ №595478 вiд 09.09.2011р.  (дiє з 17.08.2011р.
по необмежений час), видана Державною iнспекцiєю техногенної безпеки
України,  дає право нада-вати послуги i виконувати роботи
протипожежного призначення, а саме :монтаж системи пожежної
сигналiзацiї на об'єктах з середнiм та незначним ступенем ризи-ку
щодо пожежної безпеки, а також технiчне обслуговування систем
пожежної си-гналiзацiї;



" Лiцензiя Серiї АВ №419994 вiд 17.08.2010р.  (дiє з 11.08.2010 р.
по 21.05.2013р.), видана Мiнiстерством промислової полiтики України,
дає право на виготовлення, реалiзацiї, ремонту, модернiзацiї та
утилiзацiї вiйськової технiки i вiйськової зброї;
" Лiцензiя Серiї АВ №585307 вiд 23.06.2011 р., видана Державним
комiтетом Укра-їни з питань контролю за наркотиками ( дiє з
27.05.2011 р. по 27.05.2016 р.), що дає право на придбання,
зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 IV "Перелiку
наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв");
" Дозвiл  №008027 вiд 01.11.2012 р., виданий ГУ МВС України в мiстi
Києвi (дiє з 01.11.2012 р. по 01.11.2015 р.), дає право на
виробництво, ремонт вогнепальної зброї невiйськового призначення.
ПАТ "Завод "Маяк" не належить до будь - яких об'єднань.
Хронологiчнi подiї розвитку ПАТ "Завод "Маяк":
" 08 грудня 1924 року в м. Києвi створюється Перша всеукраїнська
фабрика, яка ви-конує рiзноманiтнi ювелiрнi, чеканнi, гравiрувальнi
та  штампувальнi роботи. 
" У 1928 роцi фабрика налагоджує виготовлення музичних духових i
структурних iнструментiв починає їх масове виготовлення. 
" 1 червня 1934 року створюється Київський музичний комбiнат.
" 1941-1945 р.р. -  з початком Великої Вiтчизняної вiйни комбiнат
переходить до ви-пуску дорожнiх мiн для потреб фронту. 
" З 1947 року  завод виготовляє патефони. 
" У 1950 роцi з конвеєра виходить перший вiтчизняний магнiтофон
"Днепр-2", "Днепр - З".
" У 1963 роцi пiдприємство перейменовується у Київський завод
"Маяк".
" Вiдповiдно до Указу президента України вiд 26 листопада 1994 року
№ 699 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання
приватизацiйних майно-вих сертифiкатiв", згiдно з Наказом Фонду
Державного майна України за № 40-АТ вiд 12.05.1996 року на базi
Київського заводу "Маяк" створене вiдкрите акцiонерне товариство
"Завод "Маяк". 
" У 2010 роцi вiдповiдно до Наказу ФДМУ №148 вiд 03.02.2010 р.
пiдприємством ВАТ "Завод "Маяк" змiнено органiзацiйно-правову форму
господарювання з Вiдкритого акцiонерного товариства на Публiчне
акцiонерне товариство. Пiдприємство спецiалiзується на виготовленнi
апаратури магнiтофону запису ши-рокого профiлю, як побутового так i
виробничого призначення.
ПАТ "Завод "МАЯК" спецiалiзується на виробництвi зброї та запчастин
до зброї , вигото-вленнi апаратури магнiтного запису та вiдтворення
звуку, приладiв для лiтакобудування. Має державнi замовлення для
Мiнiстерства Оборони. 
ПАТ "Завод "МАЯК"  - це комплексно механiзоване пiдприємство,
забезпечене високото-чним, унiкальним обладнанням, оснащенням,
iнструментом та високоякiсними техно-логiями. 
Всi потужностi заводу зосередженi за адресою: проспект Московський,
8. 
Виробнича площа пiдприємства 59816,42 м. кв., завантаження обладнання
становить бли-зько 70%. 
Основними ринками збуту ПАТ "Завод "МАЯК"  являються торговi
пiдприємства, освiтнi заклади, культурно - просвiтницькi заклади та
комерцiйнi пiдприємтсва України. 
Товариством у 2009 роцi отримано замовлення вiд Мiнiстерства оборони



на виготовлення ПКВС ИКПЛ.463244.001, яке використовується для
пропаганди iнформацiї соцiально-психологiчного управлiння особового
складу ГШ ЗСУ. Товариство є єдиним виробником даного виду продукцiї.

Чисельнiсть працiвникiв (середньооблiкова чисельнiсть штатних
працiвникiв) 425
Статутний капiтал (грн.) 218 275 500,00
Номiнальна вартiсть простої акцiї (грн.) 0.25
Кiлькiсть простих акцiй 873 102 000
Частка простих акцiй у статутному
капiталi (%) 100,0
Iнформацiя про зберiгача Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депо-зитарiй України"
Найменування органу, що видав свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних
па-перiв,дата,номер Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
рин-ку за № 797/1/10, дата реєстрацiї  випуску 21.09.2010 року.
2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ.
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку попередньої фiнансової звiтностi
ПАТ "Завод "Маяк", яка складає комплект фiнансової звiтностi у
вiдповiдностi до МСФЗ 1"Перше застосування Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi" та включає:
" Баланс станом на 31.12.2012 р. (форма1);
" Звiт про фiнансовi результати за перiод з 01 сiчня 2012 року по
31 грудня 2012
" року  (форма 2); (без порiвняльної iнформацiї)
" Звiт  про рух грошових коштiв  за 2012 рiк (форма 3);(без
порiвняльної iнформацiї)
" Звiт про власний капiтал за 2012 рiк (форма 4);
" Примiтки до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад
суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Товариство вперше пiдготувало рiчну фiнансову звiтнiсть у
вiдповiдностi з МСФЗ, тому вона є попередньою. Товариство приймає
МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi. З
цiєю метою Товариство пiдготувало вступний баланс станом на
01.01.2012р. ("дата переходу на МСФЗ") у вiдповiдностi з МСФЗ 1
"Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 
Аудиторська  перевiрка проведена  у вiдповiдностi з вимогами та
положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших
законодавчих актiв України та у вiдповiд-ностi з вимогами Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого на-дання
впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї
бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту
рiшенням Аудиторської палати Укра-їни № 229/7 вiд 31 березня 2011
року.
Аудитор дотримався вимог НКЦПФР щодо пiдготовки аудиторських
висновкiв, якi пода-ються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнфор-мацiї емiтентами та професiйними
учасниками фондового ринку, а саме вимог визначених Рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про
затвердження Ви-мог до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй
мiсцевої позики)" вiд 29.09.2011р. №1360 та зареєстрованi у
Мiнiстер-ствi юстицiї України 28 листопада 2011 року №1358/20096,
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,



затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд  19 грудня 2006 року № 1591 iз змiнами, внесеними
згiдно з Рiшеннями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 5 лютого 2007
року за № 97/13364, Рi-шення ДКЦПФР вiд 20 жовтня 2011 року "Про
затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв", зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 20
грудня 2011 року № 1471/20209, Рiшення НК ЦПФР вiд 09.02.2012 року №
270 про затвердження роз'яснення Нацiональної комiсiї цiнних паперiв
та фондового ринку     " Про порядок застосування частини шостої
статтi 40 Закону України " Про цiннi папери та фондовий ринок" щодо
розкриття iнформацiї вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi" та керувався при складаннi висновку (звiту) МСА № 700
"Форму-вання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА №
705 "Модифiкацiя дум-ки у звiтi незалежного аудитора", №706
"Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi
незалежного аудитора", адресатом якого є зокрема акцiонери.
Цi стандарти зобов'язують аудитора планувати i здiйснювати
аудиторську перевiрку з ме-тою одержання об'рунтованої  впевненостi в
тому, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих
викривлень. В даному висновку (звiтi) висловлення думки зводиться до
того, чи вiдповiдає складена фiнансова звiтнiсть принципам облiкової
полiтики, включаю-чи припущення управлiнського персоналу щодо
стандартiв та тлумачень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують
суми й розкриття iнформацiї у попереднiй фiнансовiй звiтностi, а
також оцiнку i застосування принципiв бухгалтерського облiку й
суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персона-лом, а
також оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi.
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi
докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних
аудиторських доказiв. У процесi ви-конання аудиторських процедур
Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iн-формацiї, що
використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази
необхiднi Аудитору для об'рунтування аудиторської думки.
Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку
ризикiв суттєвих ви-кривлень фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилки. 
Бухгалтерський облiк здiйснюється Товариством з використанням
бухгалтерської комп'ю-терної програми "1С: Пiдприємство 7.7".
Компанiя веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до нацiональних
стандартiв бухгалтерсь-кого облiку П(С)БО. 
Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк була пiдготовлена на основi даних
українського бухгал-терського облiку, i була скорегована для
приведення у вiдповiднiсть до МСФЗ. Цi коригу-вання включають в себе
декласифiкацiї для вiдображення економiчної сутностi операцiй,
включаючи декласифiкацiї деяких активiв та зобов'язань, доходiв та
витрат за вiдповiдни-ми статтями фiнансової звiтностi.
Компанiя веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть в
українськiй гривнi (грн.), яка є функцiональною валютою подання
фiнансової звiтностi.
Звiтний перiод включає 12 мiсяцiв: з 1 сiчня по 31 грудня поточного
року та наступних рокiв.
Прийнятою облiковою полiтикою Товариства встановленi такi методи



облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань:
" нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється методом
рiвномiрного спи-сання, суть якого полягає в тому, що первiсна
вартiсть об'єкта основних засобiв або йо-го вартiсть пiсля переоцiнки
рiвномiрно зменшується до його залишкової вартостi за передбачуваний
перiод його експлуатацiї.,
" термiн служби та лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв
встановлюється вiдповiдною комiсiєю з введення в експлуатацiю
основних засобiв для конкретного об'єкта.;
"  амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється з використанням
прямолiнiйного ме-тоду;
" До малоцiнних швидкозношуючихся предметiв вiдносять матерiальнi
активи вартiстю до 2500 грн.;
" При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi
оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО;
" Довгострокова дебiторська заборгованiсть в фiнансовiй звiтностi
вiдображається по те-перiшнiй вартостi, яка розраховується виходячи з
ефективної ставки та перiоду визнан-ня;
" Резерв сумнiвних боргiв визначається з урахуванням
платоспроможностi окремих дебi-торiв.
З метою формування показникiв фiнансової звiтностi пiдприємства
встановити кордон суттєвостi в розмiрi 1,0 тис. грн.
Метою проведення аудиторської перевiрки попередньої фiнансової
звiтностi є вислов-лення думки стосовно того, чи вiдповiдає попередня
фiнансова звiтнiсть Товариства принципам облiкової полiтики,
включаючи припущення управлiнського персоналу що-до стандартiв та
тлумачень. 
Попередня фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi та облiкової полiтики. 
2.3.РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВIВ
Необоротнi активи
У складi необоротних активiв Товариства станом на 31.12.2012 року
облiковуються:
" Нематерiальнi активи;
" Основнi засоби;
" Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
За даними бухгалтерського облiку на балансi Товариства облiковуються
нематерiальнi ак-тиви, балансова вартiсть яких станом на 31.12.2012
року  складає 536,0 тис. грн.
Нематерiальними активами визнаються контрольованi пiдприємством
немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути
iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i використовуються
пiдприємством протягом перiоду бiльше нiж 1 рiк (або операцiйного
циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або
передачi в оренду iншим особам. 
Пiсля первiсного визнання компанiя враховує нематерiальнi активи за
фактичною вартiс-тю придбання за вирахуванням суми накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення таких активiв.
Всi нематерiальнi активи компанiї дiляться на двi категорiї:
o активи з визначеним термiном використання, що амортизуються;
  o активи з невизначеним термiном використання, якi не
амортизуються.
В складi нематерiальних активiв ПАТ "Завод "Маяк" враховуються
витрати з оплати про-грамного забезпечення та конструкторська



документацiя для здiйснення виробничої дiяльностi.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним
методом. 
Розрахунок амортизацiї проводиться у вiдповiдностi з наступними
ставками:
" Комп'ютернi програми
2-5 рокiв
" Торговi знаки
10 рокiв
" Лiцензiї
10 рокiв та безстроковi
По нематерiальним активам з невизначеним строком корисного
використання амортизацiя не нараховується, а на кожну звiтну  дату
проводиться тест на можливе знецiнення.
Сума амортизацiї станом на 31.12.2012 року складає 213,0 тис. грн.
Строк корисного використання нематерiальних активiв визначається
комiсiєю, що пiдпи-сує акт вводу в експлуатацiю, в залежностi вiд
очiкуваного строку використання активу.
Облiг нематерiальних активiв ведеться з урахуванням вимог МСБО №38
"Нематерiальнi активи".
Для ведення господарської дiяльностi Товариство використовує основнi
засоби.
Основнi засоби зараховуються  на баланс по їх фактичнiй собiвартостi.
Основним засобом на Товариствi визнається актив, очiкуваний термiн
корисного викорис-тання (експлуатацiї) якого  бiльше року (або
операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року), а вартiсна оцiнка дорiвнює
або перевищує 2 500 грн.
Аналiтичний i синтетичний облiк основних засобiв здiйснюється на
балансовому рахунку 10 "Основнi засоби" в розрiзi субрахункiв,
сформованих вiдповiдно до МСБО16 "Основнi засоби". 
Основнi засоби на пiдприємствi розподiленi на групи: 
" Земельнi дiлянки
" Будинки та споруди
" Машини та обладнання
" Транспортнi засоби
" Iнструменти, прилади та iнвентар
" Iншi основнi засоби
Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 року
становить
284 237,0 тис. грн.
Розрахунок амортизацiї проводиться у вiдповiдностi з наступними
ставками:
" Будiвлi
5% в рiк    
" Меблi та офiсне обладнання
10-20% в рiк
" Машини та устаткування
2% - 20% в рiк
" Транспортнi засоби
12,5% на рiк
" Iншi основнi засоби
10-12 %
Для цiлей бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi амортизацiю
кожного  окремого об'єкта основних засобiв здiйснюється безперервно,



щомiсяця протягом строку його кори-сного використання.
 На перiод реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та
консервацiї об'єкта на-рахування амортизацiї призупиняється на весь
термiн вище перелiчених подiй. 
Знос основних засобiв станом на 31.12.2012 року становить 50 769,0
тис. грн. , що вiдповi-дає значенню рядка 031 Балансу товариства.
Фiнансовi iнвестицiї - активи, якi утримуються Товариством з метою
збiльшення прибут-ку (вiдсоткiв, дивiдендiв, тощо), зростання
вартостi капiтального або iнших вигод для iн-вестора. 
В складi довгострокових фiнансових iнвестицiй Товариство вiдображає
фiнансовi iнвести-цiї в асоцiйованi та дочiрнi пiдприємства.
Згiдно наданих даних, на балансi Товариства станом на 31.12.2012р.
облiковуються довго-строковi фiнансовi iнвестицiї у розмiрi - 57
053,0 тис. грн. 
Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй здiйснюється у
вiдповiдностi до МСБО 28 "Облiк iнвестицiй в асоцiйованi
пiдприємства" та МСБО 31 "Облiк спiльної дiяльностi".
Пiдтвердити достовiрнiсть статей роздiлу I Активу Балансу Товариства
не є можливим через вiдсутнiсть представника аудиторської фiрми у
момент проведення iнвентаризацiї
Оборотнi активи.
У складi оборотних активiв Товариства за даними балансу станом на
31.12.2012 року об-лiковуються:
" Виробничi запаси;
" Незавершене виробництво;
" Готова продукцiя;
" Товари;
" Дебiторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги;
" Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом;
" Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з виданими авансами;
" Iнша поточна дебiторська заборгованiсть;
" Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй та iноземнiй
валютi;
" Iншi оборотнi активи.
Облiк та вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється з
урахуванням вимог  МСФЗ №2 "Запаси".
Запаси в Балансi Товариства вiдображаються за первiсною (iсторичною)
вартiстю яка складається з фактичних витрат на їх придбання. 
Оцiнка вибуття запасiв при вiдпуску їх у виробництво здiйснювалась iз
застосуванням ме-тоду ФIФО.
Для облiку ТМЦ пiдприємствами застосовуються балансовi рахунки 201,
202, 203, 204, 205, 207, 22, 23, 26 ,28.
Станом на 31.12.2012 на балансi Товариства облiковуються наступнi
запаси:
" Виробничi запаси - 3 560,0 тис. грн.
" Незавершене виробництво - 9 383,0 тис. грн.
" Готова продукцiя - 23 079,0 тис. грн.
" Товари - 5 922,0 тис. грн.
Облiк малоцiнних i швидкозношуваних предметiв на пiдприємствi
здiйснюється на рахун-ку 22.
Пiдтвердити достовiрнiсть даних матерiальних цiнностей не є можливим
через вiдсутнiсть представника аудиторської фiрми у момент проведення
iнвентаризацiї.
Облiк розрахункiв з дебiторами ведеться за балансовими рахунками 361,



362,372, 377,378. 
За даними регiстрiв первинного облiку встановлено, що аналiтичний
облiк розрахункiв з дебiторами здiйснюється у розрiзi контрагентiв.
У складi дебiторської заборгованостi компанiя вiдображає такi активи:
" дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток
" дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi
" торгова дебiторська заборгованiсть
" дебiторська заборгованiсть за векселями до отримання
" дебiторська заборгованiсть за розрахунками з акцiонерами
" iнша дебiторська заборгованiсть

Компанiя згортає суми авансiв, отриманих вiд клiєнтiв, з сумами
дебiторської заборгова-ностi, якщо цi суми виникли в рамках одного
договору i в майбутньому висока ймовiр-нiсть провести взаємозалiк
даних сум.
Дебiторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги станом на
31.12.2012 року за дани-ми балансу становить 18 910,0 тис. грн.
Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на
31.12.2012 року за да-ними балансу становить  5 188,0 тис. грн. та
сформована за рахунок авансiв з податку на прибуток, невiдшкодованого
ПДВ та  авансах по iнших обов'язкових платежах та зборах.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами станом на 31.12.2012
року за даними балансу становить 679,0 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 року
становить 6 641,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 року за даними Балансу Товариства грошовi кошти
та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi України складають  698,0 тис
грн., що вiдповiдає значенню рядка 230 Балансу Товариства.
Стаття "Грошовi кошти та їх еквiваленти"  включають депозити до
запитання, одноденнi депозити i строковi депозити, термiн погашення
яких не перевищує трьох мiсяцiв. 
Перевiрка правильностi облiку касових операцiй здiйснювалася
вiдповiдно до вимог По-ложення про ведення касових операцiй в
нацiональнiй валютi України, затверджено ухва-лою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 15.12.2004р. №637 (зi змiнами та
допов-неннями).
Пiд час вибiркової перевiрки правильностi ведення облiку касових
операцiй порушень не встановлено.
Iншi оборотнi активи Товариства складають 1 247,0 тис. грн., що
вiдповiдає значення ряд-ка 250 Балансу Товариства станом на
31.12.2012 року. 
Пiдтвердити достовiрнiсть статей роздiлу II Активу Балансу Товариства
не є можливим через вiдсутнiсть представника аудиторської фiрми у
момент проведення iнвентаризацiї
2.4.РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Згiдно облiкової полiтики, резерви створюються, якщо в результатi
подiй Товариство має юридичнi або конструктивнi зобов'язання, якi
можуть бути оцiненi достовiрно, i iснує ймовiрнiсть того, що буде
необхiдний вiдтiк економiчних вигод для врегулювання зобо-в'язань.
 Положенням про облiкову полiтику встановлено створення наступних
резервiв:
" резерви витрат на забезпечення виплати вiдпусток;
" резерви на забезпечення поточних витрат i платежiв;



" резерв витрат на покриття сумнiвної i безнадiйної заборгованостi.
За перевiряємий перiод Товариство не створювало вищезгаданi резерви.
Станом на 31.12 2012 року Товариство в складi  Забезпечень майбутнiх
витрат та платежiв має цiльове фiнансування, що становить 106,0 тис.
грн..
2.5. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Облiк розрахункiв з кредиторами ведеться за балансовим рахунком 63
"Розрахунки з по-стачальниками i пiдрядчиками".
За даними регiстрiв первинного облiку встановлено, що аналiтичний
облiк розрахункiв з кредиторами здiйснюється у розрiзi контрагентiв.
Поточнi зобов'язання ПАТ "Завод "Маяк" станом на 31.12.2012 року
складають 53 107,0 тис. грн., а саме :
" Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 23 506,0
тис. грн. (рядок 530);
" Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 222,0 тис. грн.
(рядок 550);
" Короткостроковi кредити банкiв - 19 178,0 тис. грн. (рядок 500) ;
" Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 578,0 тис.
грн. (рядок 570);
" Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 345,0 тис.
грн. (рядок 580);
" Поточнi зобов'язання iз внутрiшнiх розрахункiв -  24,0 тис. грн.
(рядок 590);
" Iншi поточнi зобов'язання - 9 254,0 тис. грн. (рядок 610).
У складi поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з
бюджетом вiдображена заборгованiсть з податку на доходи фiзичних
осiб.
Товариство не має довгострокових зобов'язаннь. 
Облiк зобов'язань на Товариствi здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО
№37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".
Пiдтвердити достовiрнiсть статей даного роздiлу не є можливим через
вiдсутнiсть пред-ставника аудиторської фiрми у момент проведення
iнвентаризацiї
2.6. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
ПАТ "Завод "Маяк"  засноване вiдповiдно до наказу Фонду державного
майна вiд 12 тра-вня 1996 року №40-АТ шляхом перетворення державного
пiдприємства Київський завод "Маяк" у Вiдкрите акцiонерне товариство
"Завод "Маяк".
Згiдно Наказу  Державного концерну "Укроборонпром" №224  вiд 18
жовтня 2012 року, були внесенi змiни до Статуту Товариства, а саме
було затверджено нову редакцiю Стату-ту .
Нова редакцiя Статуту зареєстрована 29 жовтня 2012 року за
№10691050022001158.
Статутний фонд товариства станом на 31.12.2012 року складає 218 275
500,00 грн. (двiстi вiсiмнадцять мiльйонiв двiстi сiмдесят п'ять
тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) i роздiлений на 873 102 000 (вiсiмсот
сiмдесят три мiльйони сто двi тисячi) простих iменних акцiй,
номi-нальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було
засвiдчено випуск акцiй АТ "Завод "Маяк"  за № 797/1/10, дата
реєстрацiї  випуску 21.09.2010 року. 
Згiдно реєстру акцiонерiв, учасниками (акцiонерами) товариства станом
на 31.12.2012 ро-ку є :



Найменування юридичної особи засновника та/або уча-сника Код за
ЄДРПОУ засновника та/або учас-ника Мiсцезнаходження Кiлькiсть
ак-цiй,
% Статутного фонду
Засновники
Фонд державного майна України. 00032945 Україна м. Київ
Печерський 01601 м. Київ Кутузова, буд. 18/9 100%
Акцiонери
Фонд державного майна України. 00032945 Україна м. Київ
Печерський 01601 м. Київ Кутузова, буд. 18/9 218 275 500,00 (100%)
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи Серiя, номер, дата видачi
та найменування органу, який видав паспорт Кiлькiсть ак-цiй,
% Статутного фонду
Загальна кiлькiсть фiзичних осiб, що володiють акцiями Товариства
складає 1368 (якщо їх к-ть > 10 осiб, i їх частка складає < 10% -
до-статньо вказати загальну кi-лькiсть ФО) - 4 730
10,7195%
Усього 100,00 %

Засновником Товариства є держава, вiд iменi якої управлiння
корпоративними правами здiйснює уповноважений суб'єкт господарювання
з управлiння об'єктами державної влас-ностi в оборонно-промисловому
комплексi Державний концерн "Укроборонпром".
Усi акцiї Товариства є iменними.
Акцiї Товариства iснують  виключно в без документарнiй формi.
За iнформацiєю Товариства операцiй по викупу (в т.ч. вилученню)
власних акцiй у 2012 роцi не здiйснювалось.
В ПАТ "Завод "Маяк" станом на 30.06.2010 року вiдображено збiльшення
статутного ка-пiталу на виконання Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 05.03.08 року №421-р "Про затвердження умов продажу
пакету акцiй ВАТ "Завод "Маяк" разом iз земельною дiлянкою та Наказу
ФДМУ вiд 03.02.10 року №148 "Про затвердження статуту ПАТ "За-вод
"Маяк" в новiй редакцiї".
Збiльшення Статутного фонду товариства вiдбулося шляхом внесення
земельних дiлянок, вартiстю 198 083,0 тис. грн., якi розташованi по
пр. Московський 20а та пр.  Московський 8.
Аудитору не було надано документiв, що вiдповiдно до статтi 126
Земельного кодексу по-свiдчують права власностi на вищевказанi
земельнi дiлянки.
Неоплаченого i вилученого капiталу за даними головних книг станом на
31.12.2012 року. немає.
За даними ПАТ "Завод "Маяк" iнший додатковий капiтал станом на
31.12.2012 року ста-новить 93 962,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню
рядка 330 Балансу товариства.
В бухгалтерському облiку iнший додатковий капiтал враховується на
наступних рахунках:
" 422 - iнший вкладений капiтал;
" 423 - дооцiнка активiв;
" 425 - iнший додатковий капiтал
Нерозподiлений прибуток за даними Балансу Товариства становить 700,0
тис. грн.
За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженнi
Товариства:
" Виплачуються дивiденди;



" Створюється та поповнюється Резервний капiтал;
" Накопичується нерозподiлений прибуток .
Товариство виплачує дивiденди виключно грошовими коштами.
Дивiденди виплачуються на акцiї , звiт про результати розмiщення яких
зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
Виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється з чистого
прибутку на пiдставi рi-шення вищого органу Товариства у строк, що не
передує шiсть днiв з дня прийняття Ви-щим органом Товариства рiшення
про виплату дивiдендiв.
Згiдно з засновницькими документами резервний капiтал товариства
створюється в розмi-рi 15% Статутного капiталу Товариства.
Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого
прибутку Това-риства або за рахунок нерозподiленого прибутку. До
досягнення встановленого Статутом розмiру резервного капiталу розмiр
щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5% суми чистого прибутку
Товариства за рiк.
Протягом 2012 року Резервний капiтал не створювався.
2.7. ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДIЯЛЬНОСТI.
Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли
iснує впев-ненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення
економiчних вигiд, а сума дохо-ду може бути достовiрно визначена. 
Доход вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично
здiйснений перехiд вiд про-давця до покупця значних ризикiв, переваг
та контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi
передане).
У випадку надання пiдприємством послуг з виконання робiт, обумовлених
контрактом, протягом погодженого часу, дохiд визнається в тому
звiтному перiодi, у якому наданi по-слуги, i розраховуються на основi
загальної вартостi контракту та вiдсоткiв виконання.
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в
2012 роцi за даними Фi-нансового звiту Товариства складає 45 516,0
тис. грн., iншi операцiйнi доходи - 3 018,0 тис. грн., iншi доходи -
324,0 тис. грн., дохiд вiд участi в капiталi - 30,0 тис. грн., iншi
фi-нансовi доходи - 31,0 тис. грн..
Дохiд для цiлей складання фiнансової звiтностi вiдображається з
урахуванням вимог  МСБО №18 "Дохiд" .
Витрати визнанi витратами 2012 року одночасно з визнанням доходу, для
отримання яко-го вони були здiйсненнi.
Витрати для цiлей складання фiнансової звiтностi вiдображаються
одночасно зi збiльшен-ням зобов'язань вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку.
Витрати операцiйної дiяльностi за 2012 рiк склали 40 696,0 тис. грн.,
за елементами:
" Матерiальнi затрати - 13 693,0 тис. грн.;
" Витрати на оплату працi - 13 987,0 тис. грн..;
" Вiдрахування на соцiальне страхування  -5 161,0 тис. грн.;
" Амортизацiя - 7 278,0 тис. грн.,
" Iншi операцiйнi витрати - 577,0 тис. грн.
За даними Звiту про фiнансовi результати, Товариство отримало за 2012
рiк прибуток у  розмiрi 700, 0 тис. грн.
Вiдповiдно до листа Мiнфiну України № 31-08410-06-5/30523 вiд
07.12.11 р. у фiнансовiй звiтностi не наводиться порiвняльна
iнформацiя за 2011 рiк, оскiльки дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012
р.



2.9. ФIНАНСОВИЙ АНАЛIЗ .
На пiдставi отриманих облiкових даних ми розрахували та
проаналiзували показники фi-нансового стану ПАТ "Завод Маяк". Данi
представленi в нижченаведенiй таблицi.

Аналiз лiквiдностi пiдприємства
 № п/п Показник

Формула розрахунку Норм.
 знач. На початок звiтного перiоду
01.01.2012 На кiнець звiтного перiоду
31.12.2012
1 Коефiцiєнт покриття ф.1 р.260/ ф.1р.620 >1

1,70 1,42
2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi ф.1(р.260-?(р.100-140))/ ф.1р.620 0
,6-0,8

0,81
0,63

3 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ф.1(р.220+230+240)/ ф.1р.620 >
0,
збiльш 0,00 0,01
4 Чистий оборотний ка-пiтал (тис. грн.) ф.1 (р.260 - р.620) >0,
збiльш
24084,0 22200,0

Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства
1 Коефiцiєнт плато-спроможностi (авто-номiї) ф.1р.380/ ф.1р.640 >
0,5

0,90 0,85
2 Коефiцiєнт фiнансу-вання ф.1(р.430+480+620+630)/
ф.1р.380 >1,
зменш 0,11 0,17
3 Коефiцiєнт забезпече-ностi власними оборо-тними засобами ф.1
(р.260 - р.620)/ф.1р.620 >0,1

0,41 0,29
4 Коефiцiєнт маневрено-стi власного капiталу ф.1 (р.260 -
р.620)/ф.1р.380 >0 збiльш

0,08 0,07

Iнтерпретацiя отриманих показникiв:
" Коефiцiєнт покриття характеризує спiввiдношення оборотних активiв
i поточних зобов'язань. Для нормального функцiонування пiдприємства
цей показник має бути бiльшим за одиницю. Зростання його - позитивна
тенденцiя. Орiєнтовне значення показника пiдприємство встановлює
самостiйно. Воно залежатиме вiд щоденної потреби пiдприємства у
вiльних грошових ресурсах.
" Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi на вiдмiну вiд попереднього
показника, враховує якiсть оборотних активiв i є бiльш суворим
показником лiквiдностi, оскiльки при його розрахунку враховуються
найбiльш лiквiднi поточнi активи (запаси не врахо-вуються). Якщо,
коефiцiєнт швидкої лiквiдностi дорiвнює 0,5 (менше 1), то це означає,
що на кожну гривню поточної заборгованостi пiдприємство має лише 50
коп. лiквiдних активiв. Це є низьким показником за мiрками бiльшостi
галузей. Од-нак у роздрiбнiй торгiвлi цей коефiцiєнт невисокий,
оскiльки велика частина гро-шових коштiв вкладена в запаси



" Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi). Вiн є
найбiльш жорст-ким критерiєм лiквiдностi пiдприємства i показує, яку
частину короткострокових зобов'язань можна за необхiдностi погасити
негайно. 
" Чистий оборотний капiтал необхiдний для пiдтримки фiнансової
стiйкостi пiд-приємства, оскiльки перевищення оборотних коштiв над
короткостроковими зобо-в'язаннями означає, що пiдприємство не лише
може погасити свої короткостроковi зобов'язання, але i має резерви
для розширення дiяльностi.
Оптимальна сума чистого оборотного капiталу залежить вiд особливостей
дiяльно-стi компанiї, зокрема вiд її масштабiв, об'ємiв реалiзацiї,
швидкостi оборотностi ма-терiальних запасiв i дебiторської
заборгованостi. Недолiк оборотного капiталу свi-дчить про нездатнiсть
пiдприємства своєчасно погасити короткостроковi зобов'я-зання.
" Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) розраховується як
вiдношення влас-ного капiталу до пiдсумку балансу i показує питому
вагу власного капiталу в зага-льнiй сумi засобiв, авансованих в його
дiяльнiсть. Коефiцiєнт фiнансової стабiльно-стi Товариства на
31.12.12 р. становить 0,85, а це вище нормативного значення, то-му
пiдприємство є платоспроможним.
" Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення
залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства
вiд залучених засобiв. Коефiцiєнт фiнансування показує скiльки
позикових коштiв припадає на 1 грн. власних. 
" Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина
власного капi-талу використовується для фiнансування поточної
дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi кошти, а яка - капiталiзована.
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу розраховується як
вiдношення чистого оборотного капiталу до власного капiталу. 
3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА
ДОСТОВIРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ  ЗВIТНОСТI.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку i подання
цiєї попередньої фiнансової звiтностi вiдповiдно до принципiв
визначеної облiкової полiтики та мiжнарод-них стандартiв фiнансової
звiтностi (надалi МСФЗ). 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку,
впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно
пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової iнформацiї,
фiнансового звiту, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової
полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв
та припущень,  що впливають на суми активiв та зобов'язань,
вiдображених у попереднiй фiнансовiй звiт-ностi, а також на суми
доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протя-гом
звiтного перiоду. 
Вiдповiдальнiсть стосовно наданої попередньої фiнансової звiтностi
несе керiвництво То-вариства.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА:
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо цiєї  попередньої
фiнансової звiт-ностi на основi результатiв проведеного аудиту.
Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотриман-ня
вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для



отримання до-статньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть
не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у попереднiй фiнансовiй
звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав
оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансо-вої звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилки. 
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються для складання та достовiрного подання
суб'єктом господарювання попере-дньої фiнансової звiтностi з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають об-ставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi
використання облi-кових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок,
виконаних управлiнським персоналом, та загального подання попередньої
фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними
для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської
думки.
5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА.
Складання аудиторського висновку (звiту) щодо комплекту фiнансової
звiтностi регламе-нтується МСА, зокрема у вiдповiдностi з вимогами
НКЦПФР, МСА №700 "Формулюван-ня думки та надання звiту щодо
фiнансової звiтностi",  МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi
незалежного аудитора", МСА № 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи
з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". 
5.1. ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ДУМКИ
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних
активiв та зобо-в'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її
проведення. 
У зв'язку з тим, що за  умовами   договору  не було  передбачено
проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку,
аудитори  не  виключають,  що подальшою  податковою перевiркою можуть
бути виявленi  викривлення.
У 2010 роцi вiдбулося збiльшення Статутного фонду товариства шляхом
внесення земель-них дiлянок, вартiстю 198 083,0 тис. грн., якi
розташованi по пр. Московський 20а та пр.  Московський 8.
Сума, на яку було збiльшено Статутний капiтал, складає 54% валюти
балансу.
Аудитору не було надано документiв, що вiдповiдно до статтi 126
Земельного кодексу по-свiдчують права власностi на вищевказанi
земельнi дiлянки.
Згiдно Статуту Товариства,  Облiкової полiтики Товариства, а також
МСБО та МСФЗ  пе-редбачено створення резервiв.
Протяг 2012 року резерви Товариством не створювалися.
5.2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (негативний)
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року була
пiдготовлена у ра-мках переходу Товариства на звiтування вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фi-нансової звiтностi та є попередньою.
Товариство пiдготувало вступний баланс  станом на 01.01.2012р. ("дата
переходу на МСФЗ") у вiдповiдностi з МСФЗ 1 "Перше застосування
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 
На думку аудитора, провiвши огляд попередньої фiнансової звiтностi за
рiк, що закiн-чився 31 грудня 2012 року, що внаслiдок всеохоплюючого



впливу на фiнансовi звiти питання, зазначеного в попередньому
параграфi, фiнансовi звiти не вiдображають справедливо й достовiрно
(або не подають достовiрно, в усiх суттєвих аспектах) iн-формацiю
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку .
 5.3.ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ
Аудитор звертає увагу на те, що iснує ймовiрнiсть того, що попередня
фiнансова звiтнiсть може вимагати коригувань перед складанням
остаточного варiанту фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ.
Звертаємо Вашу увагу на те, що згiдно з МСФЗ тiльки повний комплект
фiнансової звiт-ностi разом iз порiвняльною фiнансовою iнформацiєю та
пояснюючими примiтками може забезпечити достовiрне представлення
фiнансового стану Товариства, результатiв її опе-рацiйної дiяльностi
та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ.
Товариство буде зобов'язане при представленнi звiтностi за МСФЗ за
2013 рiк повернути-ся i перерахувати цифри за 2012 рiк, в разi якщо
будуть випущенi новi МСФЗ- стандарти.
6. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ.
6.1. ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА.
Вартiсть чистих активiв Товариства  визначена шляхом вирахування iз
суми активiв, при-йнятих до розрахунку  та суми його зобов'язань,
прийнятих до розрахунку. 
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства  здiйснювався згiдно
Методичних рекоме-ндацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155
"Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 Цивiльного
кодексу України.
При проведеннi аналiзу фiнансового стану була розрахована вартiсть
чистих активiв То-вариства. На кiнець звiтного перiоду вона складає
312 938,0 тис.грн. Скоригований ста-тутний капiтал складає 218 276,0
тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного
капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу
України.
6.2. НАЯВНIСТЬ СУТТЄВИХ НЕВIДПОВIДНОСТЕЙ МIЖ ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ, ЩО
ПIДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА IНШОЮ IНФОРМАЦIЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМIТЕНТОМ
ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМIСIЇ РАЗОМ З ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури
щодо виявлення на-явностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою
звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iн-шою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдаль-нiсть
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть".
6.3.ЗНАЧНI ПРАВОЧИНИ:
У новiй редакцiї Статуту Товариства, затвердженого рiшенням загальних
зборiв акцiо-нерiв ПАТ "Завод Фiолент", вiдображенi вимоги положень
Закону про порядок здiйснен-ня значних правочинiв та правочинiв,
вiдносно здiйснення яких iснує зацiкавленiсть:
Правлiння Товариства приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо
ринкова вартiсть , робiт або послуг , що є предметом такого
правочину, становить вiд 5 до 10 % вартостi ак-тивiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Наглядова рада приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо
ринкова вар-тiсть майна, робiт  або послуг , що предметом такого
правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даним



останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Наглядова рада вносить пропозицiю Вищому органу Товариства про
необхiднiсть вчинен-ня правочину , у якому ранкова вартiсть майна,
робiт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Особою, заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину, вважається
посадова особа органiв Товариства, член її сiм' ї - чоловiк
(дружина), батьки (усиновителi), опiкун (пiк-лувальник), брат,
сестра, дiти  та їхнi чоловiки (дружина), юридична особа, в якiй
частка, що належить посадовiй особi органiв Товариства, членам її
сiм' ї, становить 25 i бiльше вiдсоткiв; акцiонер, який одноосiбно
або разом iз членами сiм' ї володiє 25 i бiльше % простими акцiй
Товариства. 
Особа, заiнтересована у вчиненнi правочину, зобов'язана протягом
трьох робочих днiв з моменту виникнення у неї заiнтересованостi
проiнформувати Товариство про наявнiсть у неї такої
заiнтересованостi.
Особа, заiнтересована у вчиненнi правочину, зобов'язана протягом
трьох робочих днiв з моменту виникнення у неї заiнтересованостi
проiнформувати той орган Товариства, чле-ном якого вона є Виконавчий
орган та Наглядову раду про наявнiсть у неї такої заiнтере-сованостi.
Виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом п'яти  робочих днiв
з моменту отримання вiдомостей про можливiсть вчинення правочину,
щодо якого є заiнтересова-нiсть, надати Наглядовi радi iнформацiю
стосовно правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтере-сованiсть, зокрема
про: предмет правочину, вартiсть одиницi товару, послуг, якщо вона
передбачена правочином, загальну суму правочину щодо придбання,
вiдчуження або мо-жливостi вiдчуження майна, виконання робiт, надання
та отримання послуг; особу, яка має заiнтересованiсть у вчиненнi
такого правочину.
У разi якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує
iнтереси Товариства, На-глядова рада може заборонити його вчинення
або винести на розгляд Вищого органу це питання.
У дiяльностi Товариства у 2012 роцi не було виконання правочинiв, якi
вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства"
визнано значними (10 i бiльше вiдсот-кiв вартостi активiв Товариства
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Аудито-ром були
виконанi процедури щодо перевiрки дотримання Товариством вимог
законодав-ства стосовно виконання значних правочинiв.
6.4 ВIДПОВIДНIСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ, У ТОМУ ЧИСЛI СТАНУ
ВНУТРIШНЬОГО АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАСТВА.
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного
управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону
України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi
дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi систе-ми
корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про
акцiонернi то-вариства" та вимогам Статуту.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства
здiйснювалося у 2012 роцi вiдповiдно до роздiлу 8 Статуту "Органи
Товариства", затвердженого Наказом  Дер-жавного концерну
"Укроборонпром" №224  вiд 18 жовтня 2012 року.
Згiдно Роздiлу 8 Статуту, до складу органiв управляння входять:
" Загальнi збори акцiонерiв (Вищий орган Товариства);
" Наглядова рада Товариства



" Виконавчий орган (Правлiння Товариства);
" Ревiзiйна комiсiя.
Загальнi збори Товариства є Вищим органом Товариства.
У перiод, коли держава в особi ДК "Укроборонпром" є єдиним акцiонером
Товариства, функцiї Вищого органу Товариства виконуються ДК
"Укроборонпром" одноосiбно, без скликання Загальних зборiв
Товариства, шляхом прийняття вiдповiдних рiшень. Такi рi-шення
приймають статус протоколу Загальних зборiв Товариства
Обрання персонального складу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї
здiйснюється без за-стосування кумулятивного голосування.
Вищий орган Товариства має право приймати рiшення з усiх питань
дiяльностi Товарист-ва, в тому числi з тих, що належать до
компетенцiї Наглядової ради i Виконавчого органу.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав
акцiонерiв Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Наглядова рада складається з 3 (трьох) осiб, якi обираються з числа
фiзичних осiб, якi ма-ють повну цивiльну дiєздатнiсть або з числа
юридичних осiб - акцiонерiв строком на 3 роки.
Голова наглядової ради та члени Наглядової ради обираються Вищим
органом Товарист-ва.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше
одного разу  на ри мiсяцi. Засiдання Наглядової ради є правомочним,
якщо в ньому бере участь бiльше поло-вини її складу.
На засiданнi Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один
голос Рiшення нагля-дової ради приймаються простою бiльшiстю голосiв
Членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi . У разi
розподiлу голосiв порiвну, голос Голови наглядової ради є
ви-рiшальним. члени Наглядової ради, якi не згоднi з прийнятим
рiшенням, мають право пи-сьмово викласти свої заперечення або окрему
думку, якi є невiд'ємним додатком до про-токолу засiдання.
У разi проведення засiдання Наглядової радi у формi заочного
голосування, члени Нагля-дової ради зобов'язанi протягом
установленого строку надати письмовi повiдомлення з результатами
голосування з питань порядку денного безпосередньо до Корпоративного
секретаря Товариства або надiслати на адресу Товариства на iм'я
Голови Наглядової ради.
Голова та члени Наглядової ради мають право на оплату своєї
дiяльностi за рахунок Това-риства.
Згiдно наказу №230 вiд 23.10.2012 року, Наглядова рада має наступний
склад:
" Голова наглядової ради - заступник Генерального директора
Державного концерну  "Укроборонпром" Букiн П.Ю.;
" Член наглядової ради - директор департаменту майнових прав
Державного концер-ну  "Укроборонпром" Лайшев В.П.;
" Член наглядової ради - заступник начальника управлiння юридичного
супрово-дження майнових питань департаменту майнових прав Державного
концерну  "Ук-роборонпром" Гаман А.В.
Правлiння складається з 6 (шести) осiб i дiє на колегiальних засадах.
До компетенцiї Виконавчого органу належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiв-ництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що належать до виключної ком-петенцiї Вищого органу та
Наглядової ради.
Правлiння Товариства пiдзвiтне Вищому органу Товариства i Наглядовi
радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi



Товариства у межах, встановлених Статутом товариства i
законодавством.
Засiдання Правлiння Товариством проводяться не рiдше одного разу в
мiсяць та вважа-ються правомочними, якщо на них присутнi не менше 4-х
членiв Правлiння.  Рiшення Правлiння Товариства приймаються бiльшiстю
голосiв, а у випадку розподiлу голосiв по-рiвну, голос Голови
правлiння є вирiшальним. Рiшення правлiння може бути прийнятим шляхом
письмового опитування членiв правлiння у порядку, визначеному
Положенням про Виконавчий орган товариства.
Згiдно наказу №74 вiд 05.03 2013р., склад правлiння має наступний
вигляд:
" Голова Правлiння - Генеральний директор - Перегудов О.М.;
" Перший заступник Голови правлiння - Краснiк А.В.;
" Заступник Голови правлiння - Домарацький П.В. ;
" Член правлiння - Iльюшко О.В. ;
" Член правлiння  - Киричук С.О.;
" Член правлiння - Синiцин В.С.
До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiв-ництвом поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм
питань, що належать до виключної ком-петенцiї Вищого органу та
Наглядової ради. 
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства Вищий орган товариства обирає Ревiзiйну комiсiю у складi 3
(трьох) осiб термiном на 3 роки
Голова Ревiзiйної комiсiї та її члени обираються з числа фiзичних
осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть або з числа юридичних осiб -
акцiонерiв.
Згiдно наказу №231 вiд 23.10.2012 року, Ревiзiйна комiсiя має
наступний склад:
" Голова ревiзiйної комiсiї - Головний спецiалiст вiддiлу з питань
банкрутства управлiння розпорядження майном департаменту майнових
прав Державного кон-церну  "Укроборонпром" Крячко О.В.;
" Член ревiзiйної комiсiї - заступник директора департаменту
майнових прав - нача-льник управлiння розпорядження майном Державного
концерну  "Укроборонпром" Литвин Ю.М.;
" Член ревiзiйної комiсiї - головний державний фiнансовий iнспектор
вiддiлу iнспек-тування у сферi оборони, правоохоронних органiв та
iнших органiв державного управлiння Держфiнiнспекцiї в м. Києвi
Пiдвальна Л.В. 
Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його
дочiрнiх пiдприємств, фi-лiй та представництв здiйснюються Ревiзiйною
комiсiєю за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової Ради, з
власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства чи на ви-могу
акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльше нiж 10% голосiв.
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Вищому органу Товариства. Матерiали
перевiрок Ревiзiйна ко-мiсiя надає Вищому органу, Наглядовiй радi та
Правлiнню Товариства.
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї мають право на оплату своєї
дiяльностi за рахунок То-вариства . Винагорода Головi та членам
Ревiзiйної комiсiї виплачується лише на умовах, передбачених
цивiльно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.
Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою за пропозицiєю
Голови наглядо-вої ради.
Основними завданнями Корпоративного секретаря є  ведення справ



органiв Товариства та надання допомоги членам Наглядової ради
Товариства, виконавчому органу та Ревiзiйної комiсiї у виконаннi ними
своїх службових обов'язкiв.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння
вiдповiдає вимогам Статуту.
Посада  внутрiшнього аудитора в Товариствi не передбачена. 
Протягом звiтного року Голова правлiння АТ здiйснював поточне
управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень,
якi встановлено Статутом Товариства.
У 2012 роцi Голова правлiння АТ  не  змiнювався.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю Товариства, вважає за
необхiдне за-значити наступне:
" система внутрiшнього контролю спрямована на упередження,
виявлення i виправ-лення суттєвих помилок, забезпечення захисту i
збереження активiв, повноти i точ-ностi облiкової документацiї та
включає адмiнiстративний та бухгалтерський кон-троль;
" адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж
працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник Товариства
не мав  змоги зосереди-ти у своїх руках усi необхiднi для повної
операцiї повноваження;
" бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства,
достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i
подальший контроль.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного
управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного
управляння в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi
товариства".
Система внутрiшнього контролю в Товариствi створена та дiє. 
6.5. IДЕНТИФIКАЦIЇ ТА ОЦIНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКIВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ВНАСЛIДОК ШАХРАЙСТВА.
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними
дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його
середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА
315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викрив-лень через
розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав
про-цедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася
пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що
стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором
були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв
суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати
iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв
суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором
виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з викори-станням
деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння
зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру
його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб
фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними
бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:
Повне найменування:Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Добсон-консалтинг" (Аудитор).
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення про внесення до Реєстру
суб'єктiв ау-диторської дiяльностi: Свiдоцтво № 1909, рiшення



Аудиторської палати України №100  вiд 30.03.2001 р., термiн чинностi
свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ вiд 27.01.2011 ро-ку №227/3 до
27.01.2016 року.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та
аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв: Свiдоцтво П 000016,
рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
внесено до реєстру за номером 16. Строк дiї  свiдоцтва  до 27.01.2016
року
Мiсцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.89
Телефон (факс): тел / факс: (044) 492-79-47.
8. Дата i номер договору на проведення аудиту:
№ 0027  вiд 12.03.2013 р.
9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку перевiрки 12.03.2013 р., дата закiнчення перевiрки
21.03.2013 р.
10. ПIДПИС.
Виконавець - Аудитор
Сертифiкат "А" № 001885 продовжено до 27.12.2013 року згiдно рiшення
Аудиторської Па-лати України № 195/2 вiд 30.10.2008 року.

С.А. Слугiна Директор ТОВ "Аудиторська фiрма "Добсон-консалтинг""
Сертифiкат "А" № 001885 продовжено до 27.12.2013 року згiдно рiшення
Аудиторської Па-лати України № 195/2 вiд 30.10.2008 року

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання
Товари та послуги. Основними ринками збуту являються торговi
пiдприємтса, освiтнi заклади, культурно просвiтницькi заклади та
комерцiйнi пiдприємтсва України. Пiдприємство спецiалiзується на
виготовленнi апаратури магнiтного запису широкого профiлю, як
побутового так i виробничого-технiчного призначення. Ринки збуту.
Основними споживачами продукцiї торговi пiдприємства, освiтнi
заклади, культурно- просвiтницькi заклади та комерцiйнi пiдприємства
України. Товариством у 2009 роцi отримано замовлення вiд Мiнiстерства
оборони на виготовлення ПКВС ИКПЛ.463244.001, яке використовується
для пропаганди iнформацiї соцiально-психологiчного управлiння
особового складу ГШ ЗСУ. Товариство є єдиним виробником даного виду
продукцiї.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування



В 2012 роцi, як i в попередньому ПАТ "Завод" Маяк" займався
впровадженням технологiй, якi виключають енергомiсткi процеси та
екологiчно-шкiдливе виробництво. Виключено з виробництва лиття
металiв, прес велико-габаритних пластикових виробiв, наковальних
робiт, ручної електро-дугової зварки. Удосконалено технологiю
мехоброблення, знято з виробництва старе обладнання. В
реконструйованом механiчном цеху встановленi сучаснi
багатофункциональнi станки с програмним управлiнням. Проведена
модернизацiя заготiвельного цеху. Впроваджено малогабаритнi стрiчковi
пили марок "SGA-300"; "SG5-018", лазерний технологiчний комплекс
ЛТКИ-200 ПО-2500/1250. Удосконалена технологiя збiрних робiт.
Реконструирован збiрний цех, впроваджено дiльницю малогабаритних н/с
пресiв з гiдравличною насосною станциєю, яка дозволила спростити
клепальнi та развальцовочнi операцiї. В цеху покриття працює нова
лiнiя прискореного фосфатирування. Впроваджується технологiя
холодного фосфатирування з метою зниження енергозатрат. На
лакокрасочнiй дiльницi планується програма модернiзацiї фарбувальних
камер, встановлення та використання iндивiдуальних компресорiв,
сучасних розпилювачiв. Всi заходи з удосконалення технологiчнiх
процесiв, реорганiзацiї дiльниць, цехов проводились без оренды
будь-яких примiщень з урахуванням ремонту iснуючих капiтальних зданiй
та споруд заводу, що мають вiдповiднi дозволи органiв Державного
пожарного ведомства. На пiдприємствi вiдсутнi фактори, якi впливають
чи можуть вплинути на погiршення здоров'я людей та и забруднення
навколишнього середовища.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
В дiйсний час ПАТ "Завод" Маяк" засереджен на виготовленнi,
реалiзацiї та ремонту стрiлецької зброї, засобiв пуску авiацiйних
неуправляємих ракет, апаратури для прийому запису та вiдтворення
звуку та зображень, модернiзацiї броньованної колiсної технiки. Всi
потужностi заводу зосередженi за адресою: проспект Московський, 8.
Виробнича площа пiдприємства 59816,42 м.кв. Завантаження обладнання
близько 70%. ПРИБЛИЗНИЙ КОШТОРИС використання коштiв на забезпечення
екологiчного благополуччя пiдприємства: 1. Утилiзацiя ламп денного
освiтлення 12 000 2. Утилiзацiя гальванiчних вiдходiв 7 500 3.
Розрахунок збору викидiв забруднюючих речовин у навколишнє середовище
5 500 4. Атестацiя викидiв труби котельнi 9 000 5. Атестацiя витяжних
систем, що дiють на пiдприємствi (викиди забруднюючих речовин) 25 000
6. Проведення лабораторних вимiрiв на робочих мiсцях, що знаходяться
у шкiдливих умовах 20 000 7. Атестацiя робочих мiсць працiвникiв, що
працюють у шкiдливих умовах i йдуть на пiльгову пенсiю 15 000 8.
Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря
20 000 9. Отримання дозволу та лiмiту на вивезення i утилiзацiю
вiдходiв виробництва та побутового смiття 10 000 10. Проведення
аналiзу стiчних вод, що скидається до мiської каналiзацiї 12 000 11.
Придбання та очищення води, що використовується пiдприємством



(водоканал) 10 000 ВСЬОГО 146 000 грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Проблемами дiяльностi пiдприємства є недостатнiсть обiгових коштiв та
низька купiвельна спроможнiсть населення.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
За звiтний перiод у товариствi не було фактiв виплати штрафних
санкцiй.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Пiдприємство знаходиться на господарському розрахунку бюджетного
фiнансування не отримує.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
№ з/п; Номер договору (контракту); Загальна сума договору (контракту)
на кiнець звiтного перiоду, тис. грн.; Очiкуваний прибуток вiд
виконання договору (контракту), тис. грн.; 1 5/131-Д вiд 15.09.2010
р. 79182,0 52260,12 2 5/127-Д вiд 08.09.2010 р. 8896,73 5871,84 3
4/80-Д вiд 01.07.2010 р. 8838,13 5833,20 4 7/172-Д вiд 03.11.2010 р.
7285,2 1980,1 5 1438И-ХКБМ вiд 26.03.2010 р. 7459,40 7998,41 6
41/87/1589И-ХКБМ вiд 28.08.2010 р. 464,74 522,83 ВСЬОГО: 112126,2
74466,5
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
З метою забезпечення ефективної дiяльностi Товариства планується
розробка програм, на основi яких ПАТ "Завод "Маяк" буде здiйснювати
свою господарську дiяльнiсть та формуватиме фiнансовий актив
вiдприємства. Для цього засiданням Правлiння вирiшено розробити
програми щодо закупiвлi нового обладнання на основi спецiальних
лiзингових операцiй, щодо реалiзацiї залишкiв продукцiї свого
виробництва, якi знаходяться на складах станом на 1 сiчня 2013 року,
щодо участi ПАТ "Завод "Маяк" в державних програмах модернiзацiї
озброєння країни на основi контрактацiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
В 2012 роцi, як i в попередньому ПАТ "Завод" Маяк" займався
впровадженням технологiй, якi виключають енергомiсткi процеси та
екологiчно-шкiдливе виробництво. Виключено з виробництва лиття
металiв, прес велико-габаритних пластикових виробiв, наковальних
робiт, ручної електро-дугової зварки. Удосконалено технологiю
мехоброблення, знято з виробництва старе обладнання. В
реконструйованом механiчном цеху встановленi сучаснi
багатофункциональнi станки с програмним управлiнням. Проведена
модернизацiя заготiвельного цеху. Впроваджено малогабаритнi стрiчковi
пили марок "SGA-300"; "SG5-018", лазерний технологiчний комплекс
ЛТКИ-200 ПО-2500/1250. Удосконалена технологiя збiрних робiт.



Реконструйовано збiрний цех, впроваджено дiльницю малогабаритних н/с
пресiв з гiдравличною насосною станциєю, яка дозволила спростити
клепальнi та развальцовочнi операцiї. В цеху покриття працює нова
лiнiя прискореного фосфатирування. Впроваджується технологiя
холодного фосфатирування з метою зниження енергозатрат. На
лакокрасочнiй дiльницi планується програма модернiзацiї фарбувальних
камер, встановлення та використання iндивiдуальних компресорiв,
сучасних розпилювачiв.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
01.06.2011р.- Кушнiренко А.I. -Вишгородська РДА- ПАТ" Завод"
Маяк"-заява за нововиявленими обставинами-Апеляцiйний суд Київської
областi-01.06.2011р.-вiдмова в задоволеннi апеляцiйної скарги
02.03.2011р.- ПАТ" Завод" Маяк"- Тер. Управлiння в м. Києвi та
Київськiй областi ДКЦПФР - позов про визнання протиправною та
скасування постанови №845-КУ та розпорядження №818-КУ-Окружний
адмiнiстративний суд м. Києва- 20.03.2012р. подано касацiйну скаргу
до ВАСУ 16.09.2011р.-ПрАТ <ДIТЦ <Контакт> - ПАТ" Завод"
Маяк"-стягнення заборгованостi в сумi 93381,65грн.-Господарський суд
м. Києва-позов задоволено частково, сума до стягнення осн. борг з
iнфляцiєю- 81776,00 грн., 3% рiчних - 1875,83 грн., пеня - 5906,14
грн., держ.мито-895,57 грн., IТЗ - 226,56грн.- укладення мирової
угоди 26.08.2011р.- ПАТ" Завод" Маяк"-ПрАТ <Iнвiкта-Маяк>-ПАТ
<Енергобанк>-ТОВ <Iнвiкта> -про визнання недiйсним договору застави
вiд 13.01.03р. -Київський апеляцiйний господарський суд-постанова вiд
30.11.2011р. про залишення рiшення господарського суду м. Києва без
змiн 16.05.2011р.-ТОВ <Айтекс>- ПАТ" Завод" Маяк"-ТОВ <Евротек-СК>-
стягнення заборгованостi в сумi 545234,80грн.-Господарський суд м.
Києва-позов задоволено повнiстю сума до стягнення осн. борг
545234,80- грн., держ.мито-5452,35 грн., IТЗ - 236,00грн.
07.11.2011р.-ФОП Семенов М.В. -ТОВ <Агат>-ПАТ" Завод" Маяк"-позов про
стягнення матерiальних збиткiв сума до стягнення 68300,34
-Господарський суд м. Києва - позов задоволено частково: збитки
-54967,00грн., держ.мито-549,67 грн., IТЗ -189,93грн.
26.04.10р.-Орлова О.I. - ПАТ" Завод" Маяк"-про визнання частково
недiйсним свiдоцтва про право власностi на житло-Голосiївський
районний суд м. Києва-винесено рiшення 29.08.2011р. позов задоволено.
07.07.2011р. ТОВ <НВП<Фаза>- ПАТ" Завод" Маяк"-про стягнення
заборгованостi в сумi 116697,81грн., - Київський апеляцiйний
господарський суд-постанова вiд 20.10.2011р. про залишення рiшення
господарського суду м. Києва без змiн. 07.10.2011р.- ТОВ <НВП
<Технологiя обробки металу>- ПАТ" Завод" Маяк"- про стягнення
заборгованостi в сумi 48356,99грн.-Господарський суд м. Києва- позов
задоволено повнiстю до стягнення осн. борг 39571,20грн.,
пеня-2500,00грн., 3% годових- 1698,58грн., iнфляцiя 4586,96грн.,
держ.мито 484,00 грн., IТЗ - 236,00грн.- укладення мирової угоди.
28.07.2011р.-ТОВ <ГК <Промгаз України>- ПАТ" Завод" Маяк"- про
стягнення заборгованостi в сумi 296304,31грн.-Господарський суд м.
Києва- позов задоволено частково до стягнення осн. борг
265723,71грн., пеня-15589,58грн., 3% годових-3017,34грн., iнфляцiя
10387,88грн., держ.мито 2947,18 грн., IТЗ - 234,74грн.- Київський



апеляцiйний господарський суд-постанова вiд 21.10.2011р. про
залишення рiшення господарського суду м. Києва без змiн.
18.08.2011р.-ПрАТ <ДIТЦ <Контакт> - ПАТ" Завод" Маяк"-стягнення
заборгованостi за договором поставки в сумi
43922,03грн.-Господарський суд м. Києва-позов задоволено частково
сума до стягнення осн. борг - 36189,72грн., 3% рiчних - 214,16 грн.,
пеня 1106,51 грн., держ.мито-375,09 грн., IТЗ - 201,54 грн.
20.12.2010 р.- ПАТ" Завод" Маяк"- ЗАТ "Софт Сервiс Холдiнг"-стягнення
заборгованостi за договором оренди на суму 1163498,87
грн.-Господарський суд Донецької областi- рiшення вiд 15.12.2012р.
позов задоволено повнiстю стягенню пiдлягає заборгованiсть з оренди
1054892,63грн., пеня 108606,24грн., держ. мито 25500,00грн., IТЗ
236,00грн. - рiшення набрало законнної сили.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
До таблицi "Вiдомостi про цiннi папери емiтента": на внутрiшнiх та
зовнiшнiх ринках, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами
(бiржовий ринок, органiзацiйно оформленi позабiржовi ринки цiнних
паперiв), емiтент участi не приймає, заяв для допуску на бiржi
(органiзованi ринки) пiдприємство не подавало та намiрiв щодо цього
не має.



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

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

  238065.0001.Виробничого призначення   233468.000        0.000        0.000   238065.000   233468.000
   50232.000- будівлі та споруди    46281.000        0.000        0.000    50232.000    46281.000
    6339.000- машини та обладнання     4558.000        0.000        0.000     6339.000     4558.000
     171.000- транспортні засоби      122.000        0.000        0.000      171.000      122.000
  181323.000- інші   182507.000        0.000        0.000   181323.000   182507.000
       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
  238065.000Усього   233468.000        0.000        0.000   238065.000   233468.000

Пояснення : ОЗ перебувають у власностi бiльше 30 рокiв. Ступiнь зносу: будiвлi та споруди
- 47,77%, машини та обладнання - 29,8%, транспортнi засоби - 99,08%, iншi -
9,93%. Обмежень на використання майна Товариства немає.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис
Висновок

Найменування показника За попередній період
    --
    --
    --

    --
    --
    --



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами
(% річних)

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X       19178.00X X
Кредит шляхом вiдкриття вiдновлювальної кредитної лiнiї
(ПАТ "Банк Сiч"), кредитний договiр №160

 12.000        4862.0015.11.2012 14.11.2013

Кредит (вiдновлення кредитної лiнiї ПАТ "Сбербанк Росiї"),
кредитний договiр №53-В/12/17/КЛ

 11.250       14316.0018.06.2012 11.06.2013

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

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X           0.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X         222.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X       33707.00X X
Усього зобов'язань X       53107.00X X
Опис: д/н



15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення
Повідомлення у стрічці

новин
Вид інформації

31.10.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 31.10.2012



2012

Загальні збори акціонерів
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1  0  0
20112  0  0
20103  0  0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

Реєстраційна комісія
Так

Акціонери
Реєстратор

Ні
X
X

Інше Вiдповiдно до ЗУ <Про акцiнернi товаориства> загальнi збори акцiонерiв не проводяться,
оскiльки Фонду ДержМайна України належить 100% акцiй.

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні
X
X

Підняттям рук X
Інше Iнше (запишiть): вiдповiдно до ЗУ <Про акцiнернi товаориства> загальнi збори акцiонерiв не

проводяться, оскiльки Фонду ДержМайна України належить 100% акцiй.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?

Реорганізація
Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні
X
X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше Iнше (запишiть): вiдповiдно до ЗУ <Про акцiнернi товаориства> загальнi збори акцiонерiв не
проводяться, оскiльки Фонду ДержМайна України належить 100% акцiй.

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

Депозитарій X

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень X

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



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Іншi д/н

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

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

(осіб)
  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____ 20

  0
Кількість представників держави   3
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами
(так/ні) ?

_____Так

X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше д/н

X
X
X

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

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

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

Так

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

Ні

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

Інше д/н

X

X

X

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

Іншi д/н



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні) ______Так

Члени правління ( директор )
Загальний відділ

Засідання
правління

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?

Кількість членів ревізійної комісії _____  3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ ( юрист )
Секретар правління
Секретар загальних зборів

осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 2

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Ні

Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Так

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Так

Ні

Інше д/н

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Ні

Ні

Ні
Ні

Так
Так
Так

Ні

Так

Так

Так

Ні
Так

Так

Так
Так
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так
Так

Так

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні



Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні) ______Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)

Ні
X

Інше д/н

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах
акціонерного товариства ? (так/ні)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Ні

X
X

X
X

X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Ні

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних

зборах

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

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

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор

X
X

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



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

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

Ні
X

Інше д/н

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

Ревізійна комісія
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше д/н

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

X
X

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

X
X

X
X

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

X
X
X

X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше д/н

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

Кредити банків

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

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

X
X

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

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

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________д/н

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

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

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

Не задовольняв професійний рівень особи
Так

Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:

Ні
X

Інше Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та наказу Фонду Держмайна України №
1125 вiд 02.08.2010р.

акціонерів
суду

X

X
X

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі -
особа)?

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



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
д/н
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
д/н
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/н
4.Вкажіть про заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
д/н
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
д/н
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
д/н
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
д/н
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами,  в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
д/н
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/н
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
д/н
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема

загальний стаж аудиторської діяльності;
д/н



кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
д/н

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;
д/н

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
д/н

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
д/н

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
д/н
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;
д/н

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
д/н

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
д/н

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
д/н



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції
Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої

продукції
1 2 3 4 5 6 7 8

   1 Продукцiя промислово-технiчного
призначення

тис. грн.         4008.70           19.80 тис. грн.         8600.50           27.20

   2 Виробництво зброї та запчастини до зброї тис. грн.        16201.90           80.20 тис. грн.        23023.50           72.80



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості

реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3

   1 Iнформацiя є конфiденцiйною та розголошенню не пiдлягає          100.00



Дата (рік, місяць, число)
Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за СПОДУ
за КВЕД

Публічне акціонерне товариство "Завод "Маяк"

Територія______________________________________________________________
Организаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління_____________________________________________
Вид економічної діяльності________________________________________________
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса________________________________________________________________04073 М. КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н М. КИЇВ ПР-Т

МОСКОВСЬКИЙ, 8

14307423
8038000000

         0
25.40

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс на "31" грудня 2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 249 --
Основні засоби:
залишкова вартість 030 238065 233468
первісна вартість 031 289610 284237
знос 032 ( 51545 ) ( 50769 )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 57477 57053

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- --

Усього за розділом І 080 296136 290844
ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 3183 3560

готова продукція 130 18238 23079

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 10192 18910
первісна вартість 161 10192 18910
резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

----220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 9142 5188

Інша поточна дебіторська заборгованість 210         8269         6641

Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 345 323
первісна вартість 011 523 536
накопичена амортізація 012 ( 178 ) ( 213 )

Інші фінансові інвестиції 045 -- --
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -- --
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -- --

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --
незавершене виробництво 120 3558 9383

Товари 140 5719 5922
Векселі одержані 150 -- --

за виданими авансами 180 -- 679
З нарахованих дохідів 190 -- --
Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 (    --    ) (    --    )

2013 01 01

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 -- --
первісна вартість 036 -- --
накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 -- --

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________425
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V



IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 2642 19178
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 -- --
Векселі видані 520 -- --

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 -- --
з бюджетом 550 29 222

із внутрішніх розрахунків 600 5840 24

Інші поточні зобов'язання 610 -- 9254
Усього за розділом IV 620 34304 53107

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --
Баланс 640 354524 366151

Генеральний директор

Головний бухгалтер

________

________

Перегудов Олександр Миколайович

Киричук Свiтлана Олексiївна

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 218276 218276
Пайовий капітал 310 -- --
Додатковий вкладений капітал 320 -- --
Інший додатковий капітал 330 99729 93962
Резервний капітал 340 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1821 700
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )
Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

312938319826380Усього за розділом I
ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 -- --
Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --
416 -- --

Цільове фінансування 420 44 106
10644430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 -- --
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 -- --
Відстроченні податкові зобов'язання 460 -- --
Інші довгострокові зобов"язання 470 350 --

--350480Усього за розділом III

зі страхування 570 158 578
з оплати праці 580 248 345
з учасниками 590 -- --

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 25387 23506

з позабюджетних платежів 560 -- --

д/н

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів
Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 86 698

в іноземній валюті 240 1 --
Інші оборотні активи 250 -- 1247
Усього за розділом II 260 58388 75307

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 -- --

Баланс 280 354524 366151

у т.ч. в касі 231 -- --

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- --

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу

605 -- --

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) --



Дата (рік, місяць, число)
Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акціонерне товариство "Завод "Маяк"

Територія______________________________________________________________
Орган державного управління_____________________________________________
Организаційно-правова форма господарювання ______________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________

Одиниця виміру: тис. грн.

14307423

         0

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2012 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010        45516     --
Податок на додану вартість 015 ( 4791 ) (    --    )
Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 (    --    ) (    --    )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035        40725     --
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 15582 ) (    --    )
Валовий:
Прибуток 050        25143     --
Збиток 055 (    --    ) (    --    )
Інші операційні доходи 060         3018     --

Адміністративні витрати 070 ( 12139 ) (    --    )
Витрати на збут 080 ( 5291 ) (    --    )
Інші операційні витрати 090 ( 6306 ) (    --    )

Прибуток 100         4425     --
Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) (    --    )
Дохід від участі в капіталі 110           30     --
Інші фінансові доходи 120           31     --
Інші доходи 130          324     --
Фінансові витрати 140 ( 1160 ) (    --    )
Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )
Інші витрати 160 ( 2500 ) (    --    )

Прибуток 170         1150     --
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) (    --    )

2013 01 01

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061     --     --

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської

091 (    --    ) (    --    )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 (    --    ) (    --    )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176     --     --

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177 (    --    ) (    --    )

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



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230        13693     --
Витрати на оплату праці 240        13987     --
Відрахування на соціальні заходи 250         5161     --
Амортизація 260         7278     --
Інші операційні витрати 270          577     --
Разом 280        40696     --

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300    873102000    873102000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    873102000    873102000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320       0.00080000     --
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330       0.00080000     --
Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Генеральний директор __________

Головний бухгалтер __________

д/н

    --    --185Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:
    --         700220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки з надзвичайного прибутку
(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:
    --    --200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:
    --         700190Прибуток

(    --    )( 450 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

131(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою     --



Дата (рік, місяць, число)
Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Територія______________________________________________________________
Организаційно-правова форма господарювання ____________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________

Одиниця виміру: тис. грн.

14307423

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
ЗВІТ про рух грошових коштів за  2012 рік

Стаття Код
За звітний період За аналогічний

період
попереднього року

1 2 3

2013 01 01

4
I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010        47345     --
          Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних 015     --     --
Покупців і замовників авансів 020     --     --
Повернення авансів 030            8     --
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035     --     --
Бюджету податку на додану вартість 040         1207     --
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045     --     --
Отримання субсидій, дотацій 050          324     --
Цільового фінансування 060           62     --
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070     --     --
Інші надходження 080     --     --

090        22442     --
          Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів 095     --     --
Повернення авансів 100     --     --
Працівникам 105        13986     --
Витрат на відрядження 110     --     --
Зобов'язань з податку на додану вартість 115     --     --
Зобов'язань з податку на прибуток 120          759     --
Відрахувань на соціальні заходи 125         5752     --
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130         1890     --
Цільових внесків 140     --     --
Інші витрачання 145         2096     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150         2021     --
Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170         2021     --
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180     --     --
Реалізація:
          фінансових інвестицій
          необоротних активів 190     --     --
          майнових комплексів 200     --     --

          дивіденди 220           30     --
Інші надходження 230     --     --

210            2     --
Отримані:
          відсотки

          необоротних активів 250         1250     --
          майнових комплексів 260     --     --

240     --     --
Придбання:
          фінансових інвестицій

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



1 2 3 4
Інші платежі 270     --     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280        -1218     --
Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300        -1218     --
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

310     --     --Надходження власного капіталу
Отримані позики 320         6001     --
Інші надходження 330           31     --
Погашення позик 340         5960     --
Сплачені дивіденди 350          245     --
Інші платежі 360     --     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370         -173     --
Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390         -173     --
Чистий рух коштів за звітний період 400          630     --
Залишок коштів на початок року 410           87           87
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420          -19     --
Залишок коштів на кінець року 430          698           87

Генеральний директор __________ Перегудов Олександр Миколайович

Головний бухгалтер __________

д/н



Дата (рік, місяць, число)
Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД

Територія______________________________________________________________
Орган державного управління_____________________________________________
Организаційно-правова форма господарювання _____________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________

Одиниця виміру: тис. грн.

14307423

         0

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2012

Стаття Код

1 2 3 4

Залишок на
початок року 010       218276     --

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатко-
вий

вкладений
капітал

Інший
додатко-
вий капітал

5 6

    --        99729

7 8

    --         1821

Резервний
капітал

Нерозподіле
ний

прибуток
Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

9 10

    --     --

Разом

11

      319826
Коригування: Зміна
облікової політики 020

Виправлення
помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований
залишок на початок
року 050

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

      218276     --     --        99729     --         1821     --     --       319826
Переоцінка активів:
Дооцінка основних
засобів 060     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка основних
засобів 070     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
незавершеного
будівництва 080     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка
незавершеного
будівництва 090     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
нематеріальних
активів 100

Уцінка
нематеріальних
активів 110

120

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період 130

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди) 140     --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --          700     --     --          700

2013 01 01

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Спрямування
прибутку до
статутного капіталу 150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до
Резервного капіталу 160     --     --     --     --     --     --     --     --     --

170     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників:
Внески до капіталу 180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення
заборгованості з
капіталу 190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

200     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток) 210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж
викуплених акцій
(часток) 220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання
викуплених акцій
(часток) 230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в
капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     --
Зменшення
номінальної
вартості акцій 250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в
капіталі: Списання
невідшкодованих
збитків

260     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Безкоштовно
отримані активи 270     --     --     --     --     --     --     --     --     --

280     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Разом змін в
капіталі 290     --     --     --     --     --          700     --     --          700

Залишок на кінець
року 300       218276     --     --        93962     --          700     --     --       312938

Киричук Свiтлана Олексiївна_______Головний бухгалтер

Перегудов Олександр Миколайович_______Генеральний директор

д/н



Публiчне акцiонерне товариство "Завод "МАЯК" 

Примiтки до 
фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 року

1. Основнi положення облiкової полiтики

1.1. Загальнi положення 
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi облiкових оцiнок, чинних станом на 31 грудня 2012 року, як описано нижче. Вони
використовуються в усiх перiодах, що представленi у фiнансовiй звiтностi, крiм випадку коли застосованi певнi правила i виключення до
бухгалтерського облiку при переходi на МСФЗ.

1.2. Заява про вiдповiднiсть

Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк пiдготовлена у рамках переходу Товариства на звiтування за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
(далi - "МСФЗ").

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, затверджена для випуску 07 лютого 2013 року i пiдписана управлiнським
персоналом в особi голови правлiння - генерального директора та головного бухгалтера.

1.3. Функцiональнi валюта

Компанiя веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть в українськiй гривнi (грн.), яка є функцiональною валютою подання
фiнансової звiтностi.

1.4. Звiтний перiод
Звiтний перiод включає 12 мiсяцiв: з 1 сiчня по 31 грудня 2012 року. 
1.5. Принципи оцiнки
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi iсторичної вартостi.
Компанiя веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк
була пiдготовлена на основi даних українського бухгалтерського облiку, i була скорегована для приведення у вiдповiднiсть до МСФЗ. Цi
коригування включають в себе рекласифiкацiї для вiдображення економiчної сутностi операцiй,  включаючи рекласифiкацiї деяких активiв та
зобов'язань, доходiв та витрат за вiдповiдними статтями фiнансової звiтностi.
1.6. Використання оцiнок i суджень
При пiдготовцi фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ, виробленi судження, оцiнки та припущення, що впливають на застосування
облiкової полiтики. Допущення i оцiнки вiдносяться в основному до визначення строкiв експлуатацiї, оцiнки запасiв, визнання i змiни
забезпечень та вимiрювання забезпечень i погашення майбутнiх податкових вигод. 
Оцiненi  значення i основнi допущення переглядаються на постiйнiй основi. Фактичнi суми можуть вiдрiзнятися вiд допущень i оцiнок, якщо
бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувало Товариство на кiнець звiтного перiоду.  Як тiльки з'явиться нова iнформацiя, рiзниця
вiдображається в Звiтi про фiнансовi результати, i вiдповiдно змiнюються допущення. Змiни оцiночних суджень визнаються в тому перiодi, в
якому здiйснено перегляд судження, якщо змiни в оцiнках впливають тiльки на цей перiод, або в поточному та наступних перiодах, якщо змiни
в оцiнках впливають на поточний та наступнi перiоди. 
Всi допущення i оцiнки здiйсненнi на фактах, вiдомих на кiнець звiтного перiоду. Вони визначаються на основi найбiльш можливого
результату майбутнього розвитку бiзнесу, включаючи ситуацiю в економiчному секторi i загальне бiзнес-середовище.
Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2013 року буде першою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ). Станом на 31.12.2012 року складається попередня фiнансова звiтнiсть
Облiкова полiтика застосовується при пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, а також при пiдготовцi
початкового Звiту про фiнансовий стан (Баланс) на 1 сiчня 2012 року (дата переходу на МСФЗ).
При пiдготовцi початкового Балансу (Звiту про фiнансовий стан) коригуються суми, вказанi ранiше в фiнансової звiтностi, пiдготовленої
вiдповiдно до принципiв ведення бухгалтерського облiку в Українi
1.7. Операцiї з iноземною валютою та залишки.
Угоди в iноземнiй валютi, крiм функцiональної валюти Товариства, спочатку облiковуються за обмiнним курсом, що дiє на дату угоди.
Грошовi активи та зобов'язання, в тому числi позабалансовi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, переведенi у
функцiональну валюту вiдповiдно до курсу, встановленого Нацiональним банком України на останнiй день звiтного перiоду. Немонетарнi
активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi та оцiненi за справедливою вартiстю або собiвартiстю, переведенi за курсом на момент
визначення справедливої вартостi або собiвартостi.
Прибуток або збиток, що виникають в результатi коливань курсу за активами й зобов'язаннями, деномiнованих в iноземнiй валютi,
визнаються  Звiтi про сукупний прибуток в тому перiодi, в якому вiдбулося коливання. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi
перерахунку операцiй в iноземнiй валютi, визнаються у Звiтi про фiнансовi результати.
Курси основних валют, якi використовувалися Товариством при перерахунку  станом на кiнець звiтного перiоду представленi нижче:

31 грудня 2012 31 грудня 2011 1 сiчня 2011
ГРН / USD 7,9930 7,9898 7,9617
ГРН / EUR 10,537172 10,298053 10,513738
ГРН / Рублi 2,6316 2,4953 2,6124
1.8. Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Дата переходу на МСФЗ - 1 сiчня 2012 року. Вплив  на вiдображення власного капiталу, загального сукупного прибутку i руху грошових
коштiв, представлено в цьому роздiлi, внаслiдок переходу на МСФЗ, що пояснюється в примiтках та супроводжувальних таблицях.
Пiд час першого застосування, МСФЗ 1 дозволяє певнi звiльнення вiд повного ретроспективного застосування МСФЗ. Товариство

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



скористалося певними винятками i деякими додатками звiльнення, якi зазначенi нижче.
а).  Фiнансовi активи та зобов'язання, якi не були визнанi згiдно з нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, що використовувалися
Товариством ранiше до дати переходу на МСФЗ, не визнаються у вiдповiдностi з МСФЗ.
б).  Товариство використовувало систему оцiнки згiдно МСФЗ, якi вiдповiдають тим, якi вiдповiдають тим, якi застосовувалися згiдно
стандартiв ПСБО (з правкою на вiдмiнностi облiкової полiтики), якщо iснують об'єктивнi свiдчення, що ця оцiнка була помилковою.
в). Товариство вирiшило використовувати iсторичну вартiсть як умовну вартiсть на дату переходу для  об'єктiв нерухомостi, машин i
устаткування.
г). Товариство прийняло рiшення використовувати факти i обставини, що iснують на дату переходу для визначення класифiкацiї оренди. Така
оцiнка не була зроблена згiдно з попереднiми стандартами ПСБО.

2. Основнi принципи облiкової полiтики

Наступнi основнi принципи облiкової полiтики були послiдовно застосованi до всiх перiодiв при пiдготовцi фiнансової звiтностi та пiдготовцi
початкового звiту про фiнансове становище на 1 сiчня 2012 року в цiлях переходу на МСФЗ, якщо iнше не зазначено.
Принципи облiкової полiтики були послiдовно застосованi.

2.1. Основнi засоби 
Основнi засоби зараховуються  на баланс по їх фактичнiй собiвартостi.
Основним засобом визнавати актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї), установлений засiданням
виробничої комiсiї, бiльше року (або операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року), а первiсна вартiсна оцiнка якого дорiвнює або перевищує 2
500 грн.
Будiвлi, устаткування, транспортнi засоби, меблi, комп'ютерна i оргтехнiка, офiсне обладнання,  вiдображається на дату складання фiнансової
звiтностi за вартiстю його придбання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. 
Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється методом рiвномiрного списання, суть якого полягає в тому, що первiсна вартiсть
об'єкта основних засобiв, або його вартiсть пiсля переоцiнки, рiвномiрно зменшується до його залишкової (лiквiдацiйної) вартостi за
встановлений перiод його експлуатацiї. 
Розрахунок амортизацiї проводиться у вiдповiдностi з наступними ставками:

Будiвлi                                                                               5% в рiк    
Меблi та офiсне обладнання                                              10-20% в рiк
Машини та устаткування                                                   2% - 20% в рiк
Транспортнi засоби                                                            12,5% на рiк
Iншi основнi засоби                                                           10-12 %
Витрати на капiтальний ремонт та полiпшення об'єктiв основних засобiв додаються до вартостi вiдповiдного активу, якщо це приносить
економiчну вигоду в майбутньому i списуються з використанням лiнiйного методу протягом термiну експлуатацiї активу.
Станом на 31.12.2012 року вартiсть об'єктiв основних засобiв склала 233 468 тис. грн., в тому числi:

Назва групи основних засобiв Балансова (залишкова) вартiсть станом на 31.12.2012 року, тис. грн. 
Будiвлi та споруди 46 281
Машини та обладнання 4 558
Транспортнi засоби 122
Iншi об'єкти 182 507

2.2. Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть включає нерухомiсть в Києвi, яка є власнiстю для отримання орендної плати та росту вартостi нерухомостi.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi оцiнена з використанням наявних даних про останнi операцiї i доходи вiд оренди на аналогiчнi
об'єкти. При оцiнцi вартостi iнвестицiйної нерухомостi станом на 31.12.2012 року незалежнi експерти - оцiнювачi не залучалися.
Обмежень щодо використання iнвестицiйної нерухомостi Товариство не має. Всi об'єкти надаються у лiзинг за договорами операцiйної оренди. 
2.3. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи зараховуються  на баланс по їх фактичнiй собiвартостi.
Нарахування амортизацiї проводити iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом строку корисного використання. 
Розрахунок амортизацiї проводиться у вiдповiдностi з наступними ставками:
" Комп'ютернi програми                                                       2-5 рокiв
" Торговi знаки                                                                      10 рокiв
" Лiцензiї                                                                                10 рокiв та безстроковi
По нематерiальним активам з невизначеним строком корисного використання амортизацiя не нараховується, а на кожну звiтну  дату
проводиться тест на можливе знецiнення.
Вартiсть нематерiальних активiв станом на 01.01.2012 року -523 тис. грн., станом на 31.12.2012 року - 536 тис. грн. Сума накопленої амортизацiї
вiдповiдно - 178 тис. грн. та 213 тис. грн.
2.4. Запаси
Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. 
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО. 
Сума уцiнки запасiв до чистої цiни продажу за звiтний перiод не визнавалася. Резерв не створювався.
Товариство вiдображає витрати на рекламнi матерiали як комерцiйнi витрати в той момент, коли Товариство отримує право доступу до цих
матерiалiв. 
Станом на 01.01.2012 року та 31.12.2012 року запаси включають наступне:

Станом на 01.01.2012 Станом на 31.12.2012
Сировина i матерiали 2 515 2 577
Паливо 38 49
Будiвельнi матерiали 25 21
Запаснi частина 158 177
Iншi матерiали та МШП 447 736
Готова продукцiя 18 238 23 079



Товари5 719 5 922
Незавершене виробництво 3 558 9 383
Разом 30 698 41 944
2.5. Дебiторська  заборгованiсть
Всi наведенi суми дебiторської заборгованостi є короткостроковими. Чиста балансова вартiсть торгової дебiторської заборгованостi вважається
суттєвим наближенням до справедливої вартостi.  Як очiкується, дебiторську заборгованiсть буде погашено протягом шести мiсяцiв. З огляду
на це, вартiсть грошей у часi не є суттєвою.
Станом на 01.01.2012 року та 31.12.2012 року сума резерву сумнiвних боргiв не визнавався. 
Уся дебiторська заборгованiсть Товариства була переглянута на предмет знецiнення. 
2.6.  Фiнансовий дохiд i витрати
Фiнансовий дохiд включає в себе процентнi доходи вiд фiнансових вкладень (у тому числi фiнансовi активи) i прибуток вiд вибуття поточних
фiнансових активiв. Процентний дохiд визнається у мiру нарахування у Звiтi про фiнансовi результати.   
2.7. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають депозити до запитання,  строковi депозити, термiн погашення яких не перевищує трьох мiсяцiв. 
Звiт про рух грошових коштiв складається прямим методом.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають  наступне:

Станом на 01.01.2012, тис. грн. Станом на 31.12.2012 р., тис. грн.
Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi 86 698

Звiт про рух грошових коштiв складається прямим методом.
Станом на 31 грудня 2012 року, 31 грудня 2011 року та 1 сiчня 2011 року всi поточнi рахунки розмiщенi в українських банках, якi мають
високий кредитний рейтинг.

2.8.     Капiтал та резерви
Станом на 01.01.2012 року та 31.12.2012 року внесений  статутний капiтал Товариства оплачений повнiстю.
Акцiонерам належать право голосу, право отримувати заявленi дивiденди, а також право на залишковi активи Компанiї.
Капiтал Товариства, що розподiляється серед акцiонерiв, обмежений сумою коштiв, якi вказуються в офiцiйнiй звiтностi, пiдготовленої
вiдповiдно до українських положень бухгалтерського облiку.
2.9. Прибуток на акцiю 
Базовий та скоригований прибуток на акцiю були розрахованi з використанням чистого прибутку за рiк. 
Для узгодження зваженої середньої кiлькостi акцiй для розрахунку розбавленого прибутку на акцiю було використано середньозваженої
кiлькостi звичайних акцiй в розрахунку на базовий прибуток на акцiю.
2.10. Операцiї з пов'язаними особами
До пов'язаних сторiн Товариства включають:
- Основнi акцiонери;
- Ключовий персонал;
- Дочiрнi пiдприємства.
Якщо не вказано iнше, жодна операцiя не включала особливих умов та не було надано та отримано жодних гарантiй. Непогашенi залишки
зазвичай погашаються грошовими коштами.  
2.11. Операцiї з ключовим управлiнським персоналом
Ключовий управлiнський персонал - це виконавчi члени правлiння, директори i члени виконавчої ради. Винагороди ключового
управлiнського персоналу включають в себе такi витрати:
- Короткостроковi винагороди працiвникам у виглядi заробiтної плати та витрат на соцiальне забезпечення.
Товариство дозволяє своїм спiвробiтникам брати обмеженi короткостроковi кредити для фiнансування товарiв та iнших покупок. 
2.12. Умовнi зобов'язання 
Управлiнський персонал не визнає об'рунтованих претензiй та не передбачає ймовiрнiсть вiдтоку грошових коштiв. 
2.13. Полiтика та процедури управлiння капiталом
Головними цiлями управлiння капiталом Товариства є:
- Забезпечення здатностi безперервної дiяльностi в майбутньому;
- Забезпечення достатньої вiддачi акцiонерам шляхом утворення цiн на продукти i послуги пропорцiйно рiвням ризикiв.
Товариство  здiйснює монiторинг капiталу на основi балансової вартостi власного капiталу та своїх пiдпорядкованих боргiв. За вирахуванням
грошових коштiв, представлених у звiтi про фiнансове становище i грошових потокiв визнаних у iншому сукупному прибутку.
Товариство встановлює розмiр капiталу, в залежностi вiд його структури фiнансування, тобто капiтал i фiнансовi зобов'язання, окрiм
пiдпорядкованих боргiв. Товариство управляє структурою капiталу та коригує її в залежностi вiд змiн економiчних умов та особливостей
ризику базових активiв. З метою пiдтримання або змiни структури капiталу, Товариство може коригувати суму дивiдендiв, якi виплачуються
акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або подавати активи для погашення заборгованостi.
  
2.14. Податкове законодавство
Головним завданням податкової полiтики ПАТ "Завод "Маяк" є забезпечення повної та своєчасної сплати всiх встановлених законодавством
податкiв та iнших обов'язкових платежiв. 
Керiвництво Товариства  вважає, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, офiцiйних роз'яснень i судових рiшень, що
податковi зобов'язання були належним чином вiдображенi в облiку.  Разом з тим, оцiнюючи українську систему оподаткування, зазначає
наявнiсть податкiв, а також регулярне внесення змiн до нормативних документiв, якi регулюють сплату таких податкiв. При цьому нерiдко
виникають протирiччя у застосуваннi, тлумаченнi та впровадженнi нормативних актiв мiж рiзними державними iнститутами. Таким чином,
майбутнi податковi перевiрки можуть спричинити проблеми або оцiнки, якi суперечитимуть податковим декларацiям Товариства. Це має
наслiдком збiльшення ризикiв нарахування суттєвих штрафних санкцiй при перевiрцi дотримання вимог податкового законодавства.
2.15. Виконання фiнансового плану  за 12 мiсяцiв 2012 року.

Фiнансовим планом пiдприємства на 2012 рiк передбачено отримати дохiд за 12 мiсяцiв у розмiрi 52 110,0 тис. грн. Фактично виконано 48 901
тис. грн., що становить 93,8% вiд запланованого. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї при планi 52 010 тис. грн. склав 43 546 тис. грн.
Виконання становить 83,7%. Недовиконання запланованих показникiв пояснюється тим,  що свого часу було призупинено виконання
довгострокового контракту №5/131-Д вiд 15.09.10 року, що не дало можливостi реалiзувати виготовлену продукцiю на суму 7 380 тис. грн., та
перенесено термiни виконання на невизначений час на поставку ХКМБ iм. Морозова продукцiї згiдно договору №1438-И ХКМБ вiд 26.03.10



року на суму 5 390 тис. грн. Цi контракти мали довгостроковий термiн виконання i були закладенi до виконання у фiнансовий план на  2012
рiк. 

Валовий прибуток склав 22 345 тис. грн., при планi 24 379 тис. грн. Виконання становить 91,7 %., так, як валовий прибуток є похiдною вiд
рiзницi мiж чистим доходом та собiвартiстю.

Чистий прибуток склав 790 тис. грн., при планi 754 тис. грн. Виконання становить 104,8%.

Витрати на консалтинговi, аудиторськi послуги, рекламу та благодiйну допомогу в межах запланованих i не перевищують граничнi обсяги
визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.11.06 № 1673.
2.16. Операцiйне середовище
Ринки країн, що розвиваються, включаючи Україну, схильнi до економiчних, полiтичних, соцiальних, судових i законодавчих ризикiв,
вiдмiнним вiд ризикiв бiльш розвинутих країн. Як вже вiдбувалося ранiше, очiкуванi i фактичнi фiнансовi складностi країн з економiкою, що
розвиваються, або збiльшення рiвня очiкуваних ризикiв iнвестицiй в цi країни можуть негативно вiдобразитися на економiцi i iнвестицiйному
клiматi України.
Закони та нормативнi акти, що регулюють ведення бiзнесу в Українi, як i ранiше швидко змiнюються. Iснує можливiсть рiзної iнтерпретацiї
податкового, валютного митного законодавства, а   iншi правовi i фiскальнi проблеми, з якими стикаються компанiї, що здiйснюють дiяльнiсть
в Українi. Майбутнiй розвиток України в найбiльшiй мiрi залежить вiд способiв економiчної, податкової i кредитно-грошової полiтики
держави, прийнятих законiв i нормативних актiв, а також змiни полiтичної ситуацiї  в країнi.
Несприятливi змiни, пов'язанi з системними ризиками в свiтовiй економiцi i фiнансах, несприятливий чином позначається на доступностi i
вартостi капiталу Товариства, а також в цiлому на бiзнесi, результатах його дiяльностi, фiнансовому станi i перспективах розвитку. 

Голова правлiння - Генеральний  директор                                   О.М.Перегудов

Головний бухгалтер                                                                           С.О.Киричук           


