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(дата реєстрації емітентом електронного документа)
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(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Виконуючий обов`язки Голови правлiння



Воропаєв С.М.
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01056735
4. Місцезнаходження: 61009, Україна, Харківська обл., м. Харкiв, вул. Достоєвського, 16
5. Міжміський код, телефон та факс: (057) 763-23-33, (0572) 52-30-83
6. Адреса електронної пошти: info@transsvyaz.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рiчна iнформацiя за 2018 рiк не затверджена Наглядовою радою Товариства
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://transsvyaz.pat.ua
26.04.2019

(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

38. 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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Рiчна iнформацiя емiтента за 2018 рiк не затверджена Наглядовою радою, тому що згiдно Статуту, затвердженому наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 30.11.2018 р. № 578,  Наглядова рада  має бути створена вдповiдно до Положення про принципи формування Наглядової ради. На момент надання звiтностi у бiльшостi складу iснуючої Наглядової ради строк повноважень закiнчився, а нових осiб до складу Наглядової ради Вищий орган управлiння (одноосiбнiй власник) не призначив. Тому засiдання Наглдядової ради у iснуючому складi не проводяться нiякi рiшення не приймаються. 

Емiтент лiцензiй (дозволiв) не отримував, та їх отримання у 2019 роцi не планується.
Товариство не брало участi у створеннi будь-яких юридичних осiб. 
Посада корпоративного секретаря штатним розкладом не передбачена.
Висновок рейтингового агентства емiтент не замовляв та у складi звiту не подає. 
Товариство не має фiлiалiв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 
Станом на 01.01.2018 року та протягом 2018 року нiяких судових справ у емiтента не було. 
Протягом 2018 року нiяких штрафних санкцiй на товариство не накладалось.
У 2018 роцi деривативи емiтентом не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялися. 
Завдання та полiтика товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками, а також iнформацiя про схильнiсть емiтента до будь-яких ризикiв вiдсутня. 
Товариство не має кодексу корпоративного управлiння та iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.
Будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах немає. 
У звiтному роцi не виникала iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. 
Iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, емiтент не випускав , в т.ч. облiгацiї та похiднi цiннi папери. 
У власностi працiвникiв емiтента нiяких цiнних паперiв такого емiтента немає. 
У звiтному роцi товариство викуп власних акцiй не здiйснювало. 
Емiтент не має голосуючих акцiй, право голосу за якими обмежено та/або право голосу за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi.
У звiтi не наведена iнформацiя щодо обсягiв виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, тому що ця iнформацiя заповнюється емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. ПрАТ "Завод "Трансзв`язок" до таких пiдприємств не належить. 
У звiтному перiодi iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть,  або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, не виникала. 
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками), у емiтента вiдсутня. 
Iнформацiї про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, немає. 
Посада головного бухгалтера (бухгалтера) залишається вакантною. 

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	А01 429806
3. Дата проведення державної реєстрації
	26.04.2001
4. Територія (область)
	Харківська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	12275700
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	149
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	27.90 - Виробництво iншого електричного устаткування
	26.11 - Виробництво електронних компонентiв
	26.30 - Виробництво обладнання зв`язку
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ АБ "Укргазбанк"  м. Київ
2) МФО банку
	320478
3) Поточний рахунок
	26001212000112
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	ПАТ АБ "Укргазбанк"  м. Київ
5) МФО банку
	320478
6) Поточний рахунок
	26000212000113

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх перiодiв не було. 


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 6 осiб.
Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 осiб. 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 130 осiб. 
Фонд оплати працi за звiтний рiк - 9505,5  тис.грн. 
Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 2033,8 тис.грн. 
Кадрова програма  емiтента направлена на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв. 



Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПрАТ "Завод "Трансзв`язок" не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств.


Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами. 


Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
У звiтному перiодi нiяких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 


Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика  ПрАТ "Завод "Трансзв`язок" затверджена наказом № 80 вiд 11.04.2016 року. 
Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний, метод оцiнки вартостi запасiв при вибуттi - за середньозваженою вартiстю. 


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Основними видами продукцiї, яку виробляє емiтент, є:
-виробництво iншого електричного устаткування;
- виробництво електронних компонентiв;
- виробництво обладнання зв'язку;
- виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв;
- виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури.


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Протягом останнiх п`яти рокiв прибдання або вiдчуження активiв не було. 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби емiтента складаються з будiвель, споруд, обладнання та iн. 
Значних правочинiв щодо основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. 
Основнi засоби знаходяться за адресою: м. Харкiв, вул. Достоєвського, 16.
Екологiчнi питання не впливають на використання активiв ПрАТ "Завод "Трансзв`язок".
У товариства немає планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв. 


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Фактори, якi впливають на дiяльнiсть та дiлову активнiсть Товариства пов'язанi з проблемами економiки держави, як у фiнансовiй, банкiвськiй, податковiй, так i в соцiальнiй та полiтичнiй сферах, а саме: непослiдовнiсть втiлення в життя економiчної полiтики, недосконалiсть законодавчої та нормативної бази; iнфляцiйнi процеси; нестабiльнiсть податкового законодавства та його навантаження; полiтичнi кризи i таке iнше, що не дає змоги планувати дiяльнiсть.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
ПрАТ "Завод "Трансзв`язок" дотримується полiтики самофiнансування дiяльностi. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Оцiнка шляхiв покращення лiквiдностi не проводилась. 


Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 31.12.2018 року нiяких укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) емiтент не має.


Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У 2019 роцi розширення виробництва, реконструкцiї та полiпшення фiнансового стану не планується. 


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок протягом звiтного року не проводилось. 


Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
д/в


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Наглядова рада
Голова Наглядової ради та чотири члена Наглядової ради
Голова Наглядової ради - вакансiя, члени Наглядової ради - Конон Денис Петрович, Гайдабура Вiкторiя Миколаївна, Калабiн Георгiй Петрович, Левко Iрина Анатолiївна
Правлiння
Голова правлiння, заступник голови правлiння по загальним питанням, заступник голови правлiння з виробництва, заступник голови правлiння з комерцiйних питань
Виконуючий обов`язки Голови правлiння - Воропаєв Сергiй Михайлович, Виконувач обов`язкiв заступника голови правлiння по загальним питанням - Скоблiков Андрiй Володимирович, заступник голови правлiння з виробництва - вакансiя, заступник голови правлiння з комерцiйних питань - вакансiя
Ревiзiйна комiсiя
Голова Ревiзiйнолї комiсї та два члена Ревiзiйної комiсiї
Голова Ревiзiйної комiсiї - Цебро Василь Григорович, члени Ревiзiйної комiсiї - Єлiзарова Лiдiя Валерiївна, Любинська Олена Володимирiвна
Загальнi збори акцiонерiв
Акцiонери товариства
Держава Україна в особi Мiнiстерства iнфраструктури України

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Виконуючий обов`язки Голови правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Воропаєв Сергiй Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1982
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Завод "Трансзв`язок", 01056735, Виконувач обов`язкiв першого заступника Голови правлiння з виробництва 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	02.12.2016, обрано до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом товариства
9) Опис
	Воропаєв С.М. на iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж роботи  - 15 рокiв.  
Протягом 2014-2018 рокiв Воропаєв С.М. обiймав такi посади: начальник вiддiлу маркетинга та збуту, виконувач обов`язкiв першого заступника Голови правлiння з виробництва. Змiн не було. 


1) Посада
	Член Наглядової ради, представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Конон Денис Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	0
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	6
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	д/в, -, д/в
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	18.02.2013, обрано на 5 рокiв
9) Опис
	Конон Д.П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя щодо обiйманих посад протягом 2014-2018 рокiв Конона Д.П. та року народження, вiдсутня.
Конон Д.П. обiймає посаду начальника вiддiлу з питань управлiння корпоративними правами держави, банкрутства, облiку та продажу акцiй Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Харкiвськiй областi (код 23148337, адреса: м. Харкiв, вул. Гуданова, 18).
Iнформацiя щодо стажу роботи Конона Д.П., вiдсутня. Товариство вказало стаж роботи 5 рокiв, тобто з моменту призначення Конона Д.П. членом наглядової ради ПрАТ "Завод "Трансзв`язок".
Змiн не було. Конон Д.П. є представником акцiонера - Мiнiстерства iнфраструктури України.

1) Посада
	Член Наглядової ради, представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Гайдабура Вiкторiя Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	0
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	6
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	д/в, -, д/в
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	18.02.2013, обрано на 5 рокiв
9) Опис
	Гайдабура В.М. акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя щодо обiйманих посад протягом 2014-2018 рокiв Гайдабури В.М., вiдсутня.
Гайдабура В.М. обiймає посаду керуючого фiлiєю ПАТ АБ "Експрес-банк" в м. Харкiв (код20053145, адреса: м. Харкiв, вул. Слав'янська,6).
Iнформацiя щодо року народження та стажу роботи Гайдабури В.М., вiдсутня. Товариство вказало стаж роботи 5 рокiв, тобто з моменту призначення Гайдабури В.М. членом наглядової ради ПрАТ "Завод "Трансзв`язок".
Змiн не було. Гайдабура В.М. є представником акцiонера - Мiнiстерства iнфраструктури України. 

1) Посада
	Член Наглядової ради, представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Калабiн Георгiй Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	0
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	6
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Фонд державного майна України, 000, юрист
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	18.02.2013, обрано на 5 рокiв
9) Опис
	Калабiн Г.П. акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя щодо обiйманих посад протягом 2014-2018 рокiв, року народження та стажу роботи Калабiна Г.П., вiдсутня. 
Товариство вказало стаж роботи 5 рокiв, тобто з моменту призначення Калабiна Г.П. членом наглядової ради ПрАТ "Завод "Трансзв`язок".
Калабiн Г.П. обiймає посаду заступника начальника управлiння промисловостi Головного управлiння промисловостi, транспорту i зв`язку Харкiвської облдержадмiнiстрацiї (код 23912956, адреса: м. Харкiв, Держпром, 3-й пiд., 4-й пов.). 
Змiн не було. Калабiн Г.П. є представником акцiонера - Мiнiстерства iнфраструктури України.

1) Посада
	Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Цебро Василь Григорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	0
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	3
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	д/в, -, д/в 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.09.2015, обрано безстроково
9) Опис
	Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.
Цебро В.Г. обiймає посаду начальника планово-економiчного сектору Департаменту автоматики, телемеханiки та зв`язку Укрзалiзницi (код 40075815, адреса: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5).
Iнформацiя щодо попередньої посади Цебро В.Г., року народження та щодо обiйманих посад протягом 2014-2018 рокiв, вiдсутня. 
Змiн не було. Iнформацiя щодо стажу роботи Цебро В.Г. вiдсутня. Товариство вказало стаж роботи 3 роки, тобто з моменту призначення Цебро В.Г. головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод "Трансзв`язок". 

1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Єлiзарова Лiдiя Валерiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	0
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	6
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	д/в, -, д/в
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	17.12.2012, обрано безстроково
9) Опис
	Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє.

Iнформацiя щодо  року народження, попередньої посади та назви пiдприємства, а також щодо обiйманих посад протягом 2014-2018 рокiв Єлiзарової Л.I. вiдсутня. 

Єлiзарова Л.В. обiймає посаду головного спецiалiста вiддiлу економiчного аналiзу у сферi залiзничного транспорту Департаменту державної полiтики в галузi залiзничного транспорту Мiнiнфраструктури (код 09322277, адреса: 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14). Змiн не було.

Iнформацiя щодо стажу керiвної роботи Єлiзарової Л.В. вiдсутня. Товариство вказало стаж роботи 6 рокiв, тобто з моменту призначення Єлiзарової Л.В. членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод "Трансзв`язок". Змiн не було.

1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Любинська Олена Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	0
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	4
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	д/в, -, д/в
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	27.10.2014, обрано безстроково
9) Опис
	Любинська О.В. акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Любинська О.В. протягом 2014-2018 рокiв, вiдсутня. Тому Товариство вказало стаж роботи 4 роки, тобто з моменту призначення Любинської О.В. членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод "Трансзв`язок". Змiн не було. 

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Левко Iрина Анатолiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	0
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	3
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	д/в, -, д/в
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	13.01.2016, обрано до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом товариства
9) Опис
		Повноваження: 
1) надає поради та консультацiї за своєю фаховою направленiстю; 
2) приймає участь в обговореннi i прийняттi рiшень, якi розглядаються радою.
Левко I.А. акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя щодо обiйманих посад протягом 2014-2018 рокiв, року народження та стажу роботи Левко I.А., вiдсутня. 
Товариство вказало стаж роботи 3 роки, тобто з моменту призначення Левко I.А. членом наглядової ради ПрАТ "Завод "Трансзв`язок".
Левко I.А.. не є анi акцiонером, анi представником акцiонера. Змiн не було.

1) Посада
	Колишнiй тимчасово виконуючий обов`язки головного бухгалтера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Шпилька Ганна Анатолiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1974
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	28
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Завод "Трансзв`язок", 01056735, Бухгалтер I категорiї 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	07.04.2017, обрано до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом товариства
9) Опис
	Шпилька Г.А. на iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями товариства не володiє.
Стаж роботи 28 рокiв. 
Протягом 2014-2018 рокiв Шпилька Г.А. обiймала посаду бухгалтера I категорiї та тимчасово виконуючогообов`язки головного бухгалтера.
Шпильку Г.А. звiльнено з посади тимчасово виконуючого обов`язки головного бухгалтера на пiдставi наказу № 25-о.с. вiд 28.09.2018 р. ПрАТ "Завод "Трансзв`язок". 

1) Посада
	Виконувач обов`язкiв заступника голови правлiння по загальним питанням
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Скоблiков Андрiй Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1974
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	4
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Iнтехлес", 000, Директор 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	23.11.2017, обрано до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом товариства
9) Опис
	Скоблiков А.В. на iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями товариства не володiє.
Стаж роботи 4 роки. 
Протягом 2014-2018 рокiв Скоблiков А.В. обiймав посаду директора (з 23.11.2017 р.). Змiн не було. 


3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

При звiльненнi у 2018 роцi т.в.о головного бухгалтера згiдно законодавства була нарахована та сплачена компенсацiя за невикористану тарифну вiдпустку. Додаткових виплат та компенсацiй, якi виплачуються посадовим особам в разi їх звiльнення Статутом та внутрiшнiми документами товариства не передбачено.
VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство iнфраструктури України
00017584
01135, Київська обл., м. Київ, пр. Перемоги, 14
100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
немє
0
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство планує збiльшення випуску товарної продукцiї виробничо-технiчного призначення за рахунок зростання обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї товариством.

2. Інформація про розвиток емітента
Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок" було засновано у 1928 роцi на базi майстерень. 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок" було засновано вiдповiдно до наказу Мiнiстерства транспорту та зв`язку України вiд 23.01.2001 р. № 240 шляхом перетворення державного пiдприємства Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок" у вiдкрите акцiонерне товариство в порядку, передбаченому Указом Президента України вiд 15.06.1993 р. № 210 "Про корпоратизацiю пiдприємств (зi змiнами i доповненнями)".
Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок" вiдповiдно до наказу Мiнiстерства транспорту та зв`язку України було перереєстровано у Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок".
Товариство входить  до складу залiзничного транспорту згiдно ст. 22 Закону України "Про транспорт".

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
д/в

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
д/в

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
д/в

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
д/в

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
д/в

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
д/в

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
д/в

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові



Дата проведення

Кворум зборів
0
Опис
На пiдставi ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори не скликаються та непроводяться.


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

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

X
Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)


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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 

Інше (зазначити)


У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: д/в

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: д/в

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
4
членів наглядової ради - представників акціонерів
3
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
д/в

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/в

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Конон Денис Петрович
член Наглдядової ради

X
Опис:
д/в
Гайдабура Вiкторiя Миколаївна
член Наглдядової ради

X
Опис:
д/в
Калабiн Георгiй Петрович
член Наглдядової ради

X
Опис:
д/в
Левко Iрина Анатолiївна
член Наглдядової ради

X
Опис:
д/в

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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)


X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

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

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

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

X
Інше (зазначити)


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Згiдно Статуту Товариства, Наглядова рада складається з п`яти осiб. На момент надання рiчної звiтностi Наглядова рада складаєтсья з чотирьох осiб, повноваження трьох з котрих вже закiнчилися. З причини вiдсутностi кворуму, Наглядова рада товариства нiяких засiдань не проводить та рiшень не приймає до призначення Вищим органом товариства нового складу Наглядової ради.
 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)


Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Згiдно Статуту Товриства, Правлiння складається з п`яти осiб. 
До складу Правлiння входять:
- Голова Правлiння,
- Заступник Голови Правлiння;
- Головний бухгалтер Товариства,
- Члени Правлiння.
Станом на 31.12.2018 року Правлiння товариства складається з Голови Правлiння та заступника Голови Правлiння по загальним питанням.

До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов`язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до компетенцiї Вищого органу Товариства та Наглядової ради.
Опис
д/в

Примітки
д/в 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

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

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
ні
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
ні
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
ні
так
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
так
ні
ні
ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду

X
Положення про виконавчий орган

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Положення про принципи формування Наглядової ради 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
ні
так
ні
ні
ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
ні
так
ні
ні
так
Інформація про склад органів управління товариства
ні
так
ні
ні
так
Статут та внутрішні документи
ні
ні
ні
ні
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
ні
ні
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
ні
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада

X
Виконавчий орган
X

Інше (зазначити)


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

X
Інше (зазначити)


6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Мiнiстерство iнфраструктури України
0017584
100

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
0
0
д/в


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
В перiод до набуття в процесi приватизацiї прав власностi на акцiї Товариства iншими акцiонерами та проведення перших загальних зборiв, Вищим органом Товариства є Держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України як єдиний акцiонер ,який виконує повноваження Загальних зборiв. 
В цей перiод обрання персонального складу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї здiйснюється в порядку, встановленому законодавством України. 

Голову Правлiння Товариства призначає (звiльняє) шляхом укладання (розiрвання) з ним контракту Наглядова рада Товариства.
У перiод мiж укладенням контракту з Головою Правлiння або за iнших обставин Наглядова рада Товариства своїм рiшенням вправi призначити виконуючого обов'язкiв Голови Правлiння.

Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються Вищим органом Товариства у кiлькостi не менше трьох членiв. До складу Ревiзiйної комiсiї обов`язково включається представник Вищого органу Товариства та представник органу виконавчої влади, який забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю або державної податкової полiтики. 

9) повноваження посадових осіб емітента
Посадовi особи органiв управлiння Товариства не мають права розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства на вимогу Ревiзiйної комiсiї або аудитора зобов`язанi надати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.

Голова правлiння керує роботою правлiння.
Голова правлiня має право без доручення здiйснювати дiї вiд iменi Товриства, вiн уповноважений керувати поточними справами Товариства, зобов`язаний виконувати рiшення Вищого органу Товариства та Наглядової (Спостережної) ради, представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, вести переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства.
Голова правлiння має право вимагати скликання позачергових зборiв правлiння.
Голова правлiння несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй в первинних документах, створює необхiднi умови для подальшого ведення бухгалтерського облiку, складання та виконання фiнансових планiв Товариства. 
Виконуючий обов'язки Голови Правлiння надiлений всiєю повнотою повноважень, якими надiляється Голова Правлiння Товариства Статутом та законодавством України.
Заступник голови правлiння по загальним питанням:
1. Органiзовує роботу i ефективну взаємодiю всiх структурних пiдроздiлiв, цехiв та виробничих одиниць, пiдвищує рентабельнiсть пiдприємства.
2. Вирiшує питання, що стосуються фiнансово-економiчної та адмiнiстративної дiяльностi пiдприємства.
3. Доручає ведення окремих напрямкiв дiяльностi iншим посадовим особам - керiвникам виробничих одиниць i фiлiй пiдприємств, а також функцiональних i виробничих пiдроздiлiв.
4. Органiзовує поточну органiзацiйно-виконавчу роботу всього пiдприємства.
5. Забезпечує виконання пiдприємства всiх зобов'язань перед постачальниками, замовниками i кредиторами, включаючи установи банку, а також господарських i трудових договорiв.
6. Очолює органiзацiю роботи у пiдприємства по стимулюванню персоналу.
7. Забезпечує суворе дотримання режиму економiї матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв.
8. Проводить роботи з удосконалення планування економiчних i фiнансових показникiв дiяльностi пiдприємства, по створенню й полiпшенню нормативiв трудових витрат, витрачання товарно-матерiальних цiнностей i використання виробничих потужностей.
9. Здiйснює контроль за порядком облiку надходження i витрачання коштiв, використанням матерiальних цiнностей.
10. Забезпечує контроль за ходом дотримання фiнансової дисциплiни.
11. Контролює своєчаснiсть подання звiтностi про результати економiчної звiтностi про результат економiчної дiяльностi в установленому порядку та термiни на розгляд голови правлiння.
12. Органiзує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додерження вимог актiв законодавства, iнших нормативних документiв правового характеру та запобiгання їх невиконанню пiдприємством, а також керiвником та працiвниками при виконаннi ними своїх службових обов'язкiв. У своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, законами та постановами Верховної ради України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдомчими нормативно-правовими актами, наказами Органу управлiння майном, Статутом i розпорядчими документами пiдприємства, цiєю iнструкцiєю. З питань органiзацiї та методики ведення правової роботи керується рекомендацiями Мiн'юсту. 
13. Контролює всi роботи, щодо адмiнiстративно-господарської дiяльностi пiдприємства.
14. Проводить усi роботи пов'язанi зi спiвпрацею з контролюючими органами пiдприємства окрiм налагової iнспекцiї.
15. Проводить усi роботи пов'язанi з орендними правовiдносинами.
16. Здiйснює контроль щодо дiловодства пiдприємства.
17. Дiє вiд iменi пiдприємства за дорученням.
18. Представляє iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з громадянами, юридичними особами, органами державної влади та управлiння за дорученням та розпорядженням голови правлiння.
19. Здiйснює перевiрку дiяльностi всiх пiдроздiлiв пiдприємства в областi економiки та органiзацiї виробництва, давати їм вiдповiднi вказiвки, спрямованi на пiдвищення його ефективностi.
20. Вимагає вiд пiдроздiлiв пiдприємства представлення матерiалiв, необхiдних для виконання обов'язкiв, передбачених цим Положенням.
21. Представляє головi правлiння пiдприємства пропозицiї про заохочення працiвникiв усiх пiдроздiлiв за високi економiчнi показники роботи та притягнення до вiдповiдальностi за порушення встановлених вимог в областi економiки та органiзацiї виробництва.
22. Має право пiдписувати документи щодо своєї компетенцiї, вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

Член Наглядової ради: 
1) надає поради та консультацiї за своєю фаховою направленiстю; 
2) приймає участь в обговореннi i прийняттi рiшень, якi розглядаються радою.

Голова Ревiзiйної комiсiї:
1) органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї;
2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Наглядовiй радi;
4) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї: 
1) бере особисту участь у проведеннi перевiрок i засiданнях Ревiзiйної комiсiї;  
2) повинен дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 
3) повинен повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну мiсця роботи; 
4) своєчасно надає Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, Наглядовiй радi, Вищому органу Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. 

Права головного бухгалтера:
1. Встановлювати службовi обов`язки для пiдпорядкованих йому робiтникiв з тим, щоб кожний робiтник знав коло своїх обов`язкiв та нiс вiдповiдальнiсть за їх виконання. Надавати пiдпорядкованiй службi та окремим спiвробiтникам доручення i завдання з питань, якi включено до їх службових обов`язкiв. Контролювати своєчаснiсть виконання функцiональних обов`язкiв та окремих доручень пiдпорядкованими робiтниками.  
2. Вимагати вiд всiх пiдроздiлiв, служб та робiтникiв пiдприєммства дотримання порядку оформлення фiнансово-господарських операцiй, первинних документiв та їх надання в бухгалтерiю у встановленнi термiни. Не приймати до виконання документи, якi оформленi з вiдхиленням вiд вимог стандартiв бухгалтерського облiку та чинного законодавства. 
3. Погоджувати призначення, звiльнення та перемiщення матерiально вiдповiдальних осiб (касирiв, завiдуючих складами та iн.).
4. Розглядати та погоджувати договори та угоди, якi укладаються пiдприємством, на отримання або  вiдпуск товарно-матерiальних цiнностей, на виконання робiт та послуг, а також накази та розпоряження i iншi документи з питань  фiнансово-господарської дiяльностi. 
5. Вимагати вiд керiвникiв пiдроздiлiв та служб, а в необхiдних випадках i вiд керiвника пiдприємства, приняття заходiв щодо пiдвищення ефективностi використання матерiальних цiнностей, щодо посилення збереженостi власностi, забезпечення правильної органiзацiї бухгалтерського облiку та контролю.
6. Перевiряти в структурних пiдроздiлах та службах пiдприємства виконання встановленого порядку приймання, оприбутковування, зберiгання та витрат грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей.
7. Представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях з питань, якi вiдносяться до компетенцiї головного бухгалтера.
8. Вносити керiвнику пiдприємства пропозицiї щодо вживання заходiв дисциплiнарної дiї або про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi робiтникiв, якi заподiяли своїми дiями збиток пiдприємству.
9. Готувати проекти наказiв та розпоряджень з питань ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Вести листування зi стороннiми органiзацiями.
10. Головному бухгалтеру з метою забезпечення його дiяльностi  надається право пiдпису органiзацiйно-розпорядчих документiв з питань, що входять до його функцiональних обов`язкiв, а також платiжних та iнших фiнансових документiв.
Посадовi обов`язки головного бухгалтера:
1. Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi i контроль.
2. Формує згiдно законодавству про бухгалтерський облiк облiкову полiтику,  виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi.
3. Очолює роботу з пiдготовки й прийняття робочого плану рахункiв, регiстрiв  аналiтичного облiку.
4. Розробляє систему i форми внутрiшньогосподарського облiку, звiтностi та контролю господарських операцiй.
5. Затверджує правила документообiгу, технологiю обробки облiкової iнформацiї та форми первинних бухгалтерських документiв, якi використовуються для оформлення господарських операцiй.
6. Органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй, дотриманням порядку обробки бухгалтерської iнформацiї та документообiгу.
7. Забезпечує:
- рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi на пiдприємствi на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт, використання сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй;
- використання прогресивних форм та методiв облiку i контролю;
- дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних принципiв  бухгалтерського облiку;
- формування та своєчасне надання повної та достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи та витрати;
- розробку та здiйснення заходiв щодо укрiплення фiнансової дисциплiни;
- законнiсть, своєчаснiсть та правильнiсть оформлення документiв;
- складання економiчних обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi виробленої продукцiї, виконаних робiт (послуг);
- правильне нарахування та перерахування податкiв та зборiв в бюджет i  державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв в банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений строк заборгованостi банкам по позиках.
8. Органiзовує облiк майна, зобов`язань та господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов`язаних з їхнiм рухом, облiк витрат виробництва, реалiзацiї продукцiї, результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових,  розрахункових та кредитних операцiй.
9. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобов`язань, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i розрахункiв, а також проводить документальнi ревiзiї в бухгалтерiї пiдприємства.
10. Приймає участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення витрат та непродуктивних  витрат.
11. Вживає заходи щодо попередження порушень фiнансового та господарського законодавства.
12. Приймає участь в оформленнi документiв, пов`язаних з недостачею i вiдшкодуванням втрат вiд недостачi, розкраданнi i псування активiв пiдприємства. 
13. Проводить роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової та касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку недолiкiв, дебiторської заборгованостi i iнших втрат.
14. Забезпечує складання фiнансової звiтностi, оперативних вiдомостей про доходи i витрати пiдприємства, iншої бухгалтерської та статистичної звiтностi,  надання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи.
15. Слiдкує за збереженням бухгалтерських документiв, оформленням їх у вiдповiдностi з встановленим порядком для передачi в архiв.
16. Надає методичну допомогу робiтникам бухгалтерiї з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi та економичного аналiзу.
17. Керує робiтниками бухгалтерiї та розподiляє  мiж ними функцiональнi обов`язки.

Члени Ревiзйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Виконавчого органу (Правлiння) у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. 










10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВIТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI
щодо iнформацiї, наведеної в
ЗВIТI ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД 
"ТРАНСЗВ'ЯЗОК"
 за перiод з 01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Акцiонерам, керiвництву 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

             Звiт незалежного аудитора з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5 - 9 частини 3 статтi 40-1 закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" в Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" (далi - ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК") за перiод з 01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року (далi - Звiт незалежного аудитора), який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї Товариством та призначається для акцiонерiв та керiвництва ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" складено за результатами виконання завдання ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ" у вiдповiдностi до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII та Мiжнародним стандартом завдань з надання впевненостi (далi - МСЗНВ) 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї".

Iнформацiя про предмет завдання
        Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" (надалi - iнформацiя, наведена у Звiтi про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, й включає: 
- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;
- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 
- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; 
- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
- опис повноважень посадових осiб ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК".

Застосовнi критерiї 
            Аудиторами зазначенi критерiї, за допомогою яких був оцiнений або вимiряний предмет перевiрки, для того щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку аудитора. 
             У Звiтi iз завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" за 2018 рiк iдентифiкуються застосовнi критерiї, вiдносно яких оцiнювався предмет завдання, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку аудитора. 
             Цей Звiт мiстить iнформацiю, частина якої розмiщена на сайтi  ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК", а iншу  частину  можна знайти в загальнодоступних джерелах. 
            Критерiями для оцiнки складання i подання iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" за 2018 рiк є застосованi вимоги пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону № 3480.
           Джерела застосовних критерiїв базуються на положеннях Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд  16 липня 1999 року  N 996-XIV (в редакцiї  Закону України   N 2545-VIII вiд18.09.2018р.); Законiв України вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI  "Про акцiонернi товариства",  вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок",  вiд 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння, затверджених Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.12.2018р. № 982.
            Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  вимагає вiд приватних акцiонерних товариств розкриття у Звiтi про корпоративне управлiння конкретних застосовних критерiїв, розроблених з регуляторними цiлями. Такими критерiями є вимоги статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента"  та 40-1  "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (зi змiнами та доповненнями) та "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення. 
           Для запобiгання непорозумiнь аудитор попереджає про цей факт користувачiв цього Звiту iз завдання з надання впевненостi та зазначає, що внаслiдок цього, визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Мета та обсяг завдання з надання впевненостi
           Метою завдання з надання впевненостi було отримання об?рунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння. Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.
            Окрiм того, ми: 
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя, наведена в Звiтi про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi; 
- ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Властивi обмеження
            Вважаємо доречним зазначити, що цей Звiт про надання впевненостi щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" за 2018 рiк не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику того, що iнформацiя щодо корпоративного управлiння Товариством може змiнитись по об'єктивним або суб'єктивним обставинам.

Конкретна мета
           Вiдповiдно до дiючого законодавства приватнi акцiонернi товариства складають Звiт про корпоративне управлiння за 2018 рiк та розкривають iнформацiю у цьому звiтi у вiдповiдностi з встановленими критерiями.
          Такими критерiями є вимоги статей   40 "Регулярна iнформацiя про емiтента"  та 40-1  "Звiт керiвництва" Закону України  "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV(зi змiнами та доповненнями).                                                            

Вiдносна вiдповiдальнiсть
          Управлiнський персонал ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"  вiдповiдає за Звiт про корпоративне управлiння, аудитор вiдповiдає за оцiнювання цього Звiту про корпоративне управлiння стосовно застосовних критерiїв i  незалежне надання висновку щодо iнформацiї про предмет завдання, а саме: висловити думку стосовно iнформацiї, зазначеної у пунктах 5 - 9 частини 3 ст. 401 Закону, що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння емiтента за 2018 рiк та перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 цiєї статтi. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями Товариства 
           Управлiнський персонал ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї в Звiтi про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
            Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї в Звiтi про корпоративне управлiння Товариства. Вiдповiдно до законодавства України (статтi 7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання.

Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi 
           Наша вiдповiдальнiсть полягає в незалежному висловленнi висновку щодо iнформацiї про предмет перевiрки яка сформульована належно в контекстi предмета перевiрки i критерiїв. 
          Ми вважаємо, що отримали достатнi та умиснi аудиторськi докази для висловлення нашої думки щодо складання i подання iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" за 2018 рiк, вiдповiдно до вимог п.п.5) - п.п.9) п. 3 ст.40-1 Закону № 3480, а також перевiрка iнформацiї, зазначеної вiдповiдно до вимог п.п.1) - п.п.4) цiєї частини статтi 40-1 Закону № 3480.  

Застосовнi вимоги контролю якостi
              Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ПРИВАТНОЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ "ЄВРОАУДИТ" вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ", є отримання достатньої впевненостi у тому, що сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог та звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.

Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог
             Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"  згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. № 2258-VIII (далi - Закон № 2258) до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, якi грунтуються на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки. 
            Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Перегляд виконаної роботи
            Для виконання завдання з надання впевненостi аудитор виконав загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, який був направлений на: 
- основнi характеристики систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;
- отримання розумiння ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК", як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: Вищим органом Товариства є Держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України як єдиний акцiонер, який виконує повноваження Загальних зборiв. В цей перiод:
    - до Товариства не застосовуються положення статей 33 - 48 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо порядку скликання та проведення Загальних зборiв;
    - повноваження Загальних зборiв, передбаченi Статутом, а також внутрiшнiми документами Товариства, здiйснюються акцiонером (засновником) одноосiбно у виглядi Наказiв;
- дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння (Статут, внутрiшнi положення, накази та iншi документи). Протягом 2018 року у Товариствi не було утворено Наглядову раду, тому засiдання наглядової ради не вiдбувались.
- дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК": Вищим органом Товариства є Держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України як єдиний акцiонер, який виконує повноваження Загальних зборiв.; 
- дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Замовника: вiдсутня ревiзiйна комiсiя; 
- дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника: наявнiсть колегiального виконавчого органу товариства - Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, ПРАВЛIННЯ є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.  
             Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який ?рунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколiв засiдання, наказiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК", данi депозитарiю про склад акцiонерiв.
             Ми вважаємо, що на основi результатiв виконаного нами завдання  з надання обгрунтованої впевненостi з пiдтвердження iнформацiї ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази..

Висновок  
             Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. 
             У вiдповiдностi до ч. 3 ст.401  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", ми перевiрили iнформацiю, зазначену у пунктах 1-4 та висловлюємо  думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9  цiєї статтi Закону. Ця iнформацiя входить до складу Звiту про корпоративне управлiння емiтента. 
           Ми маємо обгрунтовану впевненiсть, що iнформацiя, наведена в Звiтi про корпоративне управлiння, який додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог, зазначених у ст. 401  "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (зi змiнами та доповненнями), щодо розкриття iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння емiтента за 2018 рiк вiдповiдно до встановлених Законом критерiїв.

Iнша iнформацiя
          Наша думка щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. 
             Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту

Основнi вiдомостi про договiр, до якого належить оцiнка предмета перевiрки
    1. Договiр № 29/01-2019-1 вiд 27 лютого 2019 р.
    2. Дата проведення перевiрки:
	дата початку проведення перевiрки: 29.01.2019 р.
	дата закiнчення проведення перевiрки: 19.04.2019 р.
    3. Перiод, якiм охоплено проведення перевiрки: 01.01.2018 р. - 31.12.2018 р.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
             ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ" , код за ЄДРПОУ: 24474300
             Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1698, видане рiшенням АПУ № 98 вiд 26.01.2001р., номер реєстрацiї 1698 у окремому роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi. 

Партнером завдання з надання впевненостi, що не є аудитом
чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, 
результатом якого є цей звiт з надання впевненостi
незалежного аудитора,  є Царенко Тамара Володимирiвна             _____________

Директор
ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА
"ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА         _______________              Гузь Л. Є.
"ЄВРОАУДИТ"      

Адреса аудитора:
проспект Героїв Сталiнграду, б. 41
м. Харкiв, Україна, 61105

19 квiтня 2019 року

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні







Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
д/н
0
0
0
0
Усього
49 102 800
100
49 102 800
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
простi iменнi акцiї
49 102 800
12 275 700,00
Акцiонер Товариства має право:
- подавати до Наглядової ради кандидатури своїх представникiв;
- брати участь в управлiннi справами Товариства в порядку, визначеному Статутом та законодавством України, а також передавати свої права на участь в управлiннi справами Товариства повнiстю або частково в установленому законодавством порядку; 
- затверджувати розподiл прибуткiв Товариства та отримувати їх частку (дивiденди);
- отримувати дивiденди;
- отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частину його майна або вартостi;
- отримувати  iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;
- iншi права, передбаченi законодавством та Статутом.
Акцiонер Товариства зобов'язаний:
- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
- дотримуватися Статуту;
- виконувати iншi обов'язки, встановленi законодавством України та Статутом.

нi
Примітки:
д/в
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.09.2010
163/20/1/10
Харкiвське теруправлiння ДКЦПФР
UA4000087118
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
49 102 800
12 275 700
100
Опис
Додаткова емiсiя цiнних паперiв не планується. 
Простi iменнi акцiї емiтента до лiстингу не входять. 


XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів
За результатами звітного періоду
У звітному періоді

за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
60 766
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
0
0
0,001
0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.
0
0
60 766
0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів




Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів




Спосіб виплати дивідендів


безпосередньо акцiонеру

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату




Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату


26.04.2018, 20 766

08.05.2018, 20 000

18.05.2018, 20 000

Опис
Сума нарахованих девiдентiв на державну частку складає 60766,00 грн ( розрахована 75% вiд суми чистого прибутку за 2017рiк) згiдно постанови  КМУ вiд 28.02.2018р №139. 



XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
5 306
5 420
0
0
5 306
5 420
  будівлі та споруди
3 649
3 427
0
0
3 649
3 427
  машини та обладнання
767
1 138
0
0
767
1 138
  транспортні засоби
67
59
0
0
67
59
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
823
796
0
0
823
796
2. Невиробничого призначення:
145
143
0
0
145
143
  будівлі та споруди
145
143
0
0
145
143
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
5 451
5 563
0
0
5 451
5 563
Опис
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 р.                       -     26631 тис.грн. 
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. 
Ступiнь зносу основних засобiв дорiвнює  79,11%. 
Ступiнь використання основних засобiв - 100%.
Нiяких обмежень на використання майна емiтента не iснує.
Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 р. за основними групами складає  5563 тис.грн.:
1) будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 3570 тис.грн.;
2) машини та обладнання - 1138 тис.грн.; 
3) транспортнi засоби - 59 тис.грн.;
4) iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 25 тис.грн.;
5) багаторiчнi насадження - 2 тис.грн.;
6) iншi основнi засоби - 81 тис.грн.;
6) бiблiотечнi фонди - 1 тис.грн.; 
7) iншi необоротнi активи - 643 тис.грн.;
8) малоцiннi необоротнi матеральнi активи - 44 тис.грн.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. 
Строки використання та лiквiдацiйна вартiсть визначаються комiсiйним методом (постiйно дiє на пiдприємствi комiсiя).

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
7 161
7 020
Статутний капітал (тис.грн)
12 276
12 276
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
12 276
12 276
Опис
Активи пiдприємства станом на 31.12.2017 р. складають 13317 тис. грн. 
Розмiр статутного капiталу - 12276 тис. грн. Зобов`язання i забезпечення - 6297 тис. грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює 7020 тис. грн. (Активи мiнус зобов`язання).

Активи пiдприємства станом на 31.12.2018 р. складають 15971 тис. грн. 
Розмiр статутного капiталу - 12276 тис. грн. Зобов`язання i забезпечення - 8810 тис. грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює 7161 тис. грн. (Активи мiнус зобов`язання).

Висновок
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства у 2017-2018 роках була менша вiд статутного капiталу. Тобто, не виконуються вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України. 


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

д/н

0
0

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
д/н

0
0

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
д/н

0
0

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
д/н

0
0

за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
д/н

0
0

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
д/н

0
X

Податкові зобов'язання
X
4 342
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
4 468
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
8 810
X
X
Опис
До iнших зобов`язань та забезпечень включено:
- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 594 тис.грн.;
- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 112 тис.грн.;
- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 304 тис.грн.;
- поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 1732 тис.грн.;
- поточнi забезпечення - 1710 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов`язання - 16 тис.грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
24474300
Місцезнаходження
61105, Харківська обл., м. Харкiв, пр. Героїв Сталiнграду, 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1698
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
(057) 714-13-12
Факс
-
Вид діяльності
Надання аудиторських послуг
Опис
Виконання завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ`ЯЗОК" за 2018 рiк

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Київська обл., м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
-
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044) 591-04-04
Факс
(044) 591-04-24
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть
Опис
ПАТ "НДУ" має статус Центрального депозитарiю, тому здiйснює дiяльнiсть без лiцензiї. 
ПАТ "НДУ" здiйснює обслуговування випуску цiнних паперiв ПрАТ "Завод "Трансзв`язок".


КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок"
за ЄДРПОУ
01056735
Територія
Харківська область, Червонозаводський р-н
за КОАТУУ
6310138800
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво іншого електричного устатковання
за КВЕД
27.90
Середня кількість працівників: 149
Адреса, телефон: 61009 м. Харкiв, вул. Достоєвського, 16, (057) 763-23-33
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності


Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
2 258
2 256
    первісна вартість
1001
2 320
2 320
    накопичена амортизація
1002
( 62 )
( 64 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
4 888
4 897
    первісна вартість
1011
29 365
25 167
    знос
1012
( 24 477 )
( 20 270 )
Інвестиційна нерухомість
1015
563
666
    первісна вартість
1016
1 200
1 464
    знос
1017
( 637 )
( 798 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
7 709
7 819
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
2 963
3 182
Виробничі запаси
1101
1 899
1 909
Незавершене виробництво
1102
705
854
Готова продукція
1103
358
419
Товари
1104
1
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
947
3 325
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
335
332
    з бюджетом
1135
48
11
    у тому числі з податку на прибуток
1136
48
11
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
670
837
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
600
401
Готівка
1166
2
0
Рахунки в банках
1167
598
401
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
45
64
Усього за розділом II
1195
5 608
8 152
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
13 317
15 971

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
12 276
12 276
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
1 472
1 472
Додатковий капітал
1410
3
3
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
1 045
1 045
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-7 776
-7 635
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
7 020
7 161
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
3
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
3
0
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
620
594
    розрахунками з бюджетом
1620
4 151
4 342
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
95
112
    розрахунками з оплати праці
1630
283
304
    одержаними авансами
1635
32
1 732
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
1 057
1 710
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
56
16
Усього за розділом IІІ
1695
6 294
8 810
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
13 317
15 971
Примітки: ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2018 рiк

1.	Iнформацiя  про  ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"
-	Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"
-	Код за ЄДРПОУ - 01056735
-	Мiсцезнаходження - 61009, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Достоєвського, буд.16
-	Електронна адреса -   info@transsvyaz.pat.ua
-	Веб-сайт   http://transsvyaz.pat.ua
-	Дата державної реєстрацiї - 12.05.1991р., дата та номер останньої реєстрацiї - 28.08.2015р. № 14801070016002962 зареєстровано Реєстрацiйною службою Харкiвського мiського управлiння юстицiї. Свiдоцтво про реєстрацiю Серiї А01, №429806. 
-	Останнi змiни до Статуту внесено 11.07.2013р., номер запису 14801050013002962.
-	Форма власностi - державна корпоративна
-	Види дiяльностi за КВЕД-2010 згiдно Вiдомостi  з Єдиного державного пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) вiд 10.09.2015р.
27.90 - виробництво iншого електричного устаткування
25.61 - оброблення металiв та нанесення покриття на метали
25.62 - механiчне оброблення металевих виробiв
26.30 - виробництво обладнання зв'язку 
27.11 - виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв
27.12 - виробництво електророзподiльної та контрольної апаратури
68.20 - надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
-  Єдиним акцiонером ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" є Держава Україна в особi  Мiнiстерства  iнфраструктури України, згiдно  з п. 5.1. Статуту  товариства.   
          
      Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "ЗАВОД  "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" за рiк, що закiнчився 31.12.2018 року  затверджена для випуску виконуючим обов'язки Голови правлiння 15 лютого 2019 року.

2.	Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
 
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" за 2018 рiк пiдготовлена з дотриманням вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
                 Концептуальними основами фiнансової звiтностi ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" являються  Закон України  "Про бухгалтерський облiк та фiнансову  звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV  (iз змiнами та доповненнями)  та  Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку. 
                  Для  забезпечення єдиних принципiв, методiв та пiдходiв  при  вiдображеннi поточних  операцiй в облiку та  при  складаннi  фiнансової звiтностi на протязi звiтного перiоду на пiдприємствi iснує внутрiшнiй Наказ  № 80 вiд 11.04.2016 р. "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємства".  Цей наказ встановлює облiкову полiтику щодо оцiнки запасiв, методiв нарахування зносу необоротних активiв, визначає методи нарахування амортизацiї нематерiальних активiв, малоцiнних необоротних активiв, та встановлює оцiнку ступенi завершення операцiй у бухгалтерському облiку, склад та розподiл витрат акцiонерного товариства, а також порядок формування резервiв та забезпечень.  Облiкова полiтика у 2018 роцi не змiнювалась.
                 Форма ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi у 2018 роцi - журнально - ордерна, з використанням бухгалтерської комп'ютерної програми  1-С  Пiдприємство.
     
3.	Суттєвi судження, оцiнки та припущення
      Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень, що базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об?рунтованими за iснуючих обставин, стосовно представлення активiв i зобов'язань, розкриття умовних активiв i зобов'язань тощо при пiдготовцi фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Припущення та, зробленi на їхнiй основi, розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх наступних перiодах перспективно.
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та припущення:
1)	Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.
2)	Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться.
3)	Ознаки знецiнення нефiнансових активiв вiдсутнi.
4)	Строки корисного використання довгострокових нефiнансових активiв об?рунтованi; 
5)	Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї, визначеної облiковою полiтикою.
6)	Час використання/погашення вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань теж є припущенням, на пiдставi якого застосовуються вiдповiднi майбутнi ставки податку.

              Всi форми рiчної фiнансової звiтностi  ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" станом на 31 грудня 2018 року складено в тисячах гривень. Валюта звiтностi - гривня. Рiвень округлення  - 1000 (одна тисяча гривень). Одиниця вимiру - тис. грн.

4.	Основа надання iнформацiї
                Всi господарськi операцiї, що мали мiсце у 2018 роцi, проведенi в бухгалтерському облiку и вiдображенi у фiнансової звiтностi в повному обсязi. Будь - яких подiй пiсля дати балансу, якi могли б вплинути на данi фiнансової  звiтностi за 2018 рiк не було.
Фiнансова звiтнiсть, затверджена Мiнiстерством фiнансiв України  у складi:
-	Баланс (Звiт про фiнансовий стан)  станом на 31.12.2018р. (форма №1); 
-	Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 рiк (форма №2);
-	Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2018 рiк (форма №3);
-	Звiт про власний капiтал за 2018 рiк (форма №4);
-	Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) 
та стислi текстовi  Примiтки до фiнансової звiтностi, у яких розкривається iнформацiя про активи, пасиви, власний капiтал та iнша необхiдна iнформацiя згiдно з вимогами П(С)БО.

5.	Операцiї з пов'язаними сторонами
                 Управлiнський персонал ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" визначає такими, що мають суттєвий вплив на результати дiяльностi  ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" є його керiвництво  та близькi члени їх родин. В розрахунках з пов'язаними особами застосовуються звичайнi цiни, як для всiх iнших споживачiв.  Протягом 2018 року  операцiї з пов'язаними  сторонами, крiм оплати працi, не здiйснювались.

6.	Подiї пiсля дати балансу
   Пiсля дати балансу не вiдбувалося будь-яких суттєвих подiї, якi поставлять пiд сумнiв вiдповiднiсть облiкової полiтики, використаної ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" стосовно фiнансової звiтностi за звiтний 2018 рiк. Товариство оцiнило, що в перiод з 01.01.2019 р. й до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску не вiдбувалось наступних подiй:
а)	подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi за 2018 рiк); 
б)	подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають коригування фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкриттiв).
Таких подiй виявлено не було.


Примiтки до Балансу  (Звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2018 р. 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"
          Баланс  (Звiт про фiнансовий стан) (форма №1) складено  у вiдповiдностi до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України  вiд 07.02.2013р. № 73, якiм передбачено  змiст, форма та  розкриття статей балансу та дiючих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО).
                    
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО АКТИВIВ  ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"
                 Станом на 31.12.2018р. загальна сума активiв ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" становить 13317 тис. грн.
                   Необоротнi активи
Нематерiальнi активи 
                  Облiк нематерiальних активiв  здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 18.10.99р. № 242 (iз змiнами та доповненнями). Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом виходячи iз строкiв корисного використання НМА. В балансi нематерiальнi активи  вiдображенi згiдно з даними аналiтичного облiку i станом на 31.12.2018р. залишкова вартiсть  нематерiальних активiв складає 2256 тис. грн. У складi нематерiальних активiв  сертифiкати вiдповiдностi продукцiї, права користування  майном. Сертифiкати вiдповiдностi мають термiн корисного використання один рiк.
Основнi засоби 
                  Облiк  основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України  вiд 27.04.2000р. № 92 (iз змiнами та доповненнями) i обранiй пiдприємством облiкової полiтики (Наказ  № 80 вiд 11.04.2016 р. "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємства").  
                 Первiсна вартiсть  основних засобiв  на початок року складала 29365 тис. грн., станом на 31.12.2018р. складає 25167 тис. грн. Протягом 2018 року  надiйшло основних засобiв на суму 415 тис. грн.. Переведено iз складу основних засобiв до складу iнвестицiйної нерухомостi об'єктiв на суму 264 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювалось  вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби" та обранiй облiковiй полiтицi пiдприємства i здiйснюється у бухгалтерському облiку з використанням прямолiнiйного методу нарахування. Знос основних засобiв станом  на 31.12.2018 року  становить 20270 тис. грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв у балансi станом на 31.12.2018р. складає 16881 тис. грн.
                Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних  активiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
                 У звiтному перiодi  iнвентаризацiя основних засобiв  проводилась  станом на 01.11.2018р. вiдповiдно до Наказу № 83 вiд 24.10.2018 р.  Iнвентаризацiйною комiсiєю товариства розбiжностей  мiж даними бухгалтерського облiку та фактичною наявнiстю об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв  не встановлено.  
Iнвестицiйна нерухомiсть
                Облiк iнвестицiйної нерухомостi на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до  вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 02.07.2007р. № 779 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Визначення первiсної вартостi iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється згiдно П(С)БО 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть" за вартiстю придбання.  Станом на 31.12.2018р. на балансi пiдприємства  враховується iнвестицiйна нерухомiсть - нежитловi та виробничi примiщення, якi здаються в оренду. Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на початок року складала 1200 тис. грн., станом на 31.12.2018р. складає 1464 тис. грн. Протягом 2018 року до складу iнвестицiйної нерухомостi переведенi основнi засоби (будинки та споруди)  на суму 264 тис. грн. Станом на 31.12.2018р. знос iнвестицiйної нерухомостi складає   798 тис. грн. 
                  
                   Оборотнi активи
Запаси 
                   Облiк i оцiнку запасiв ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" здiйснює згiдно с П(С)БО 9 "Запаси", затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 20.10.1999р. №246 (iз змiнами та доповненнями).
                  В балансi  запаси вiдображенi за вартiстю придбання. Балансова вартiсть запасiв на початок року складала 2963 тис. грн., станом на 31.12.2018р. складає 3182 тис. грн., у т. ч. виробничих запасiв - 1909 тис. грн., незавершеного виробництва - 854 тис. грн., готової продукцiї на суму 419 тис. грн. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється по середньозваженої вартостi. У звiтностi залишки запасiв вiдображенi  вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку та iнвентаризацiї.
                  У звiтному перiодi  iнвентаризацiя запасiв  проводилась  станом на 01.11.2018р.  згiдно Наказу № 83 вiд 24.10.2018 р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї". Iнвентаризацiйною комiсiєю розбiжнiсть мiж даними бухгалтерського облiку та фактичною наявнiстю запасiв не встановлено.
Дебiторська заборгованiсть 
                  Облiк  дебiторської заборгованостi на пiдприємствi здiйснюється  згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнфiну  України вiд 08.10.99р. № 237 (iз змiнами та доповненнями) i обранiй пiдприємством облiкової полiтики.
                   Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги признається i оцiнюється по первiсної вартостi. Пiдприємство створює резерв сумнiвних боргiв за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi шляхом вивчення платоспроможностi окремих дебiторiв. Станом на 31.12.2018 р. на пiдприємствi створено резерв сумнiвних боргiв у сумi 25 тис. грн. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018р. складає 3325 тис. грн. 
               Станом на 31.12.2018 року дебiторська заборгованiсть  за розрахунками за виданими авансами   складає 332 тис. грн., за розрахунками з бюджетом  складає 11 тис. грн.
                Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2018 р. складає 837 тис. грн. (заборгованiсть за оренду, заборгованiсть по квартплату, комунальнi платежi по житловим будинкам, якi знаходяться на балансi пiдприємства та належать державi).
Iншi оборотнi активи  станом на 31.12.2018р. - 64 тис. грн. 
Грошi та їх еквiваленти 
Грошовi кошти та їх еквiваленти по балансу  станом на 31.12.2018р. становлять 401 тис. грн
                  
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО  ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 
ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"
                 Станом на  31.12.2018р. загальнi зобов'язання ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" складають 8810 тис. грн.
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Станом на 31.12.2018р. довгострокових зобов'язань не має.
8оточнi зобов'язання i забезпечення
                   Облiк, признання та оцiнка зобов'язань на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р. № 20 (iз змiнами та доповненнями) i обранiй пiдприємством облiкової полiтики.     
                 Станом на 31.12.2017р. поточнi зобов'язання ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" складають  8810 тис. грн., у т.ч. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 594 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв складають 1732 тис. грн.,  за розрахунками з бюджетом - 4342 тис. грн., зi страхування - 112 тис. грн., з оплати працi - 304 тис. грн., iншi  поточнi зобов'язання складають 16 тис. грн.
                 Поточнi забезпечення (нарахування персоналу резерву вiдпусток) на кiнець 2018 року складають 1710 тис. грн. 

    
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ
ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"
                Станом на 31.12.2018р. загальний розмiр власного капiталу ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"  складає 7161 тис. грн., з яких  статутний капiтал  - 12276 тис. грн., капiтал у дооцiнках - 1472 тис. грн., додатковий капiтал - 3 тис. грн., резервний капiтал - 1045 тис. грн., непокритий збиток - 7635 тис. грн.
Зареєстрований (пайовий ) капiтал
                 Станом на 31.12.2018р. статутний капiтал ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" по балансу складає 12275700 грн. (12276 тис. грн.). Згiдно  затвердженого статуту, статутний капiтал розподiлено на 49102800 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Власником  100%  акцiй ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" є Держава Україна в особi  Мiнiстерства  iнфраструктури України, згiдно  з п. 5.1. Статуту  товариства.                  
                  Статутний капiтал  ПрАТ  "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"  сформовано та сплачено повнiстю у попереднi роки вiдповiдно до установчих документiв.
Капiтал у дооцiнках
               Протягом 2018р.   капiтал у дооцiнках не змiнювався i станом на 31.12.2018р. складає  1472 тис. грн.
Додатковий капiтал
                 Протягом 2018р. додатковий  капiтал не змiнювався.   На кiнець 2018 року додатковий капiтал складає 3 тис. грн.
Резервний  капiтал
                   Протягом  2018 року  резервний капiтал не змiнювався та складає станом на 31.12.2018р. 1045 тис. грн.
Непокритий збиток
                    По балансу на початок року непокритий збиток складав 7776 тис. грн.  За пiдсумками дiяльностi  за  2018 рiк  ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" отримало прибуток у розмiрi 202 тис. грн. Протягом 2018 року нарахована виплата дивiдендiв власнику (Державi Україна) у розмiрi 61 тис. грн. Всього залишок непокритих збиткiв по балансу станом на 31.12.2018р. складає 7635 тис. грн.




Керівник							Воропаєв Сергiй Михайлович


Головний бухгалтер						вакансiя
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок"
за ЄДРПОУ
01056735

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
21 498
18 768
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 19 988 )
( 17 133 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
1 510
1 635
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
4 894
3 595
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 3 083 )
( 3 020 )
Витрати на збут
2150
( 247 )
( 156 )
Інші операційні витрати
2180
( 2 956 )
( 1 979 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
118
75
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
0
0
Інші доходи
2240
88
6
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 4 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
202
81
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
0
0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
202
81
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
202
81
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
10 762
9 813
Витрати на оплату праці
2505
9 506
7 472
Відрахування на соціальні заходи
2510
2 152
1 712
Амортизація
2515
300
314
Інші операційні витрати
2520
3 649
2 868
Разом
2550
26 369
22 179
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
49 102 800
49 102 800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
49 102 800
49 102 800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,004110
0,001650
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,004110
0,001650
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки:            
              Результати дiяльностi пiдприємства за 2018 рiк вiдображенi  у Звiтi про фiнансовi результати  ( форма №2), виходячи з даних бухгалтерського облiку.  
               Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 рiк складено у вiдповiдностi до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України  вiд 07.02.2013р. № 73, якiм передбачено  змiст, форма та  розкриття статей Звiту про фiнансовi результати та дiючих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО).

ДОХОДИ 
                         Вiдображення доходiв у бухгалтерському облiку ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"  здiйснюється на пiдставi первинних документiв: актiв виконаних робiт, товарних накладних, банкiвських виписок  та  iнших   первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону  України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-XIV.
                        Бухгалтерський  облiк доходiв вiд реалiзацiї продукцiї здiйснюється  ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"  в залежностi вiд видiв нарахованих доходiв на окремих субрахунках рахунку 70 "Доходи вiд реалiзацiї" згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Доходи", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999р. № 290  (iз змiнами та доповненнями)  та Наказу № 80 вiд 11.04.2016 р. "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємства".
             Доходи ПрАТ "Завод "Трансзв'язок" за 2018 рiк склали 26480 тис. грн. , що бiльше на 4111 тис. грн в порiвняннi до аналогiчного перiоду минулого року (за 2017 рiк -22369 тис. грн).
            Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт та послуг)  ПрАТ "Завод "Трансзв'язок" за 2018 рiк склав 21498 тис. грн, що бiльше на 2730  тис. грн. в порiвняннi до аналогiчного перiоду минулого року (за 2017 рiк -18768 тис. грн). Доходи вiд реалiзацiї - це доходи вiд виробництва та реалiзацiї обладнання СЦБ  та зв'язку  та виручка за послуги виробничого характеру. ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" на сьогоднi є одним iз провiдних пiдприємств на територiї СНД по випуску електротехнiчного устаткування для залiзниць та метрополiтенiв.
                      Збiльшення випуску товарної продукцiї виробничо-технiчного призначення вiдбулось за рахунок значного зростання обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї товариством.
           В структурi випуску товарної продукцiї найбiльшу питому вагу має виробництво апаратури,  приладiв сигналiзацiї i централiзацiї  для забезпечення безпеки, контролю та регулювання руху на залiзницях. 
          На експорт, в країни ближнього зарубiжжя ( Росiя, Латвiя, Литва), ПрАТ "Завод "Трансзв'язок" за 2018 рiк вiдвантажило готової продукцiї на суму 2260 тис. грн. 
            
            Iншi операцiйнi доходи за 2018 рiк складають 4894  тис. грн., у тому числi:
-	Дохiд вiд операцiйної оренди  активiв - 2313,7 тис. грн.
-	Дохiд вiд комунальних послуг  оренди- 2130,1 тис. грн.
-	Дохiд вiд комунальних послуг житлових будинкiв - 86,9 тис. грн.
-	Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 234,9 тис. грн.
-	Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 19,6 тис. грн.
-	Дохiд вiд безоплатно одержаних оборотних активiв - 1 тис. грн.
-	Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 65,6 тис. грн.
-	Iншi доходи  вiд операцiйної дiяльностi- 42,2 тис. грн.
               Iншi доходи станом на 31.12.2018р. складають 88 тис. грн. Це  доходи вiд  отриманих вiдсоткiв банку.
                  Всi вказанi доходи вiдображенi  на пiдставi первинних бухгалтерських документiв - актiв виконаних робiт, товарних накладних та податкових накладних. 


ВИТРАТИ
                   Облiк витрат  в ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"  ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом  Мiнфiну  України вiд 31.12.99р. № 318 (iз змiнами та доповненнями)  та Наказу про облiкову полiтику на пiдприємствi № 80 вiд 11.04.2016 р. 
                      Вiдображення витрат ПрАТ  "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" здiйснюється на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом  рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї  №291 вiд 30.11.1999р. (iз змiнами)  без  використання  8-го класу рахункiв.
                   Бухгалтерський облiк витрат на пiдприємствi здiйснюється на пiдставi первинних документiв: накладних вiд постачальникiв, актiв виконаних робiт та послуг, iнших  первинних та розрахункових документiв. 
                    По даним бухгалтерського облiку та  звiтностi загальна сума витрат ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" за 2018 рiк складає 26278 тис. грн., у т. ч.  собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 19988 тис. грн., адмiнiстративнi витрати - 3083 тис. грн., витрати на збут - 247 тис. грн.,  iншi операцiйнi витрати складають 2956 тис. грн., iншi витрати - 4 тис. грн.

Розшифровка собiвартостi :
-	Оплата працi - 7563,4 тис. грн.
-	Вiдрахування на соцiальнi заходи по ЗП - 1641,7 тис. грн.
-	Матерiальнi витрати - 9252,1 тис. грн.
-	Амортизацiя - 220,4 тис. грн.
-	Iншi оперативнi витрати (послуги пiдрядних органiзацiї) - 1310,4 тис. грн. 
Разом: 19988 тис. грн.

Розшифровка адмiнiстративних  витрат:
-	Оплата працi АУП - 1580,4 тис. грн.
-	Вiдрахування на соцiальнi заходи по ЗП - 361,2 тис. грн.
-	Амортизацiя - 20,9 тис. грн.
-	Матерiальнi витрати - 38,7 тис. грн.
-	Податок на землю - 892,1 тис. грн.
-	Податок на воду, надра, екологiчнiй - 29,9 тис. грн.
-	Послуги банку - 42,1 тис. грн.
-	На службовi вiдрядження  - 9,3 тис. грн.
-	Послуги зв'язку - 31,6 тис. грн.
-	Консультацiйнi послуги - 55,2 тис. грн.
-	Аудиторськi послуги - 21,6 тис. грн.
-	Iншi адмiнiстративнi витрати -   тис. грн.
Разом : 3083 тис. грн.

Розшифровка витрат на збут:
-	Оплата працi- 109,4 тис. грн. 
-	Вiдрахування на соцiальнi заходи по ЗП - 24,0 тис. грн.
-	Витрати на транспортування готової продукцiї - 96,8 тис. грн.
-	Амортизацiя -0,1 тис. грн.
-	Iншi витрати-  16,7 тис. грн. 
Разом: 247 тис. грн.

Розшифровка iнших операцiйних витрат:
Оплата працi 252,3 тис. грн. 
-	Вiдрахування на соцiальнi заходи по ЗП - 55,2 тис. грн.
-	Амортизацiя - 58,6 тис. грн.
-	Витрати по орендi - 1802,7 тис. грн.
-	Витрати на утримання  ЖКГ та об'єктiв соцкультбиту - 86,9 тис. грн.
-	Сплаченi  штрафи, пенi - 41,9 тис. грн.
-	Собiвартiсть реалiзацiї виробничих запасiв - 86,8 тис. грн.
-	Виплата наукових пенсiй (списки №1, №2) - 89,2 тис. грн.
-	Курсовi рiзницi - 23,4 тис. грн.
-	Вiдрахування до резерву  сумнiвних боргiв - 32,8 тис. грн.
-	Матерiальнi витрати - 70,1 тис. грн.
-	Iншi операцiйнi витрати- 355,8 тис. грн.
Разом: 2956 тис. грн.

Iншi витрати  - 4 тис. грн.
Фiнансовий результат до оподаткування  за 2018 рiк складає прибуток у розмiрi 202 тис. грн. 
            Податок на прибуток по даним податкового облiку за 2018 рiк   -  0 грн.
Чистий фiнансовий результат (Прибуток)  за  2018р. складає  202 тис. грн.

             Iншої iнформацiї, яка пiдлягає розкриттю згiдно з Положеннями (Стандартами) бухгалтерського  облiку ,  немає.
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Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок"
за ЄДРПОУ
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
23 464
18 847
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
8
12
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
17
4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
2 292
2 257
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
2 936
1 976
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 12 866 )
( 9 709 )
Праці
3105
( 7 935 )
( 6 427 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 2 134 )
( 1 744 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 5 094 )
( 3 827 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 2 364 )
( 2 315 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 2 730 )
( 1 512 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 389 )
( 740 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
299
649
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 498 )
( 49 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-498
-49
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-199
600
Залишок коштів на початок року
3405
600
0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
401
600
Примітки:      
        Формування  даних про рух грошових коштiв  за 2018 рiк здiйснено у вiдповiдностi до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України  вiд 07.02.2013р. № 73, якiм передбачено  змiст, форма та  розкриття статей балансу та дiючих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) 
            Рух грошових коштiв у 2018 роцi вiдбувався наступним чином:
            Залишок грошових коштiв на початок року складає 600 тис. грн.. 
           
            Рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає :
Надходження всього -  28717 тис. грн., у т. ч.:
-	Реалiзацiя продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 23464 тис. грн.
-	Цiльове фiнансування -8 тис. грн.
-	Вiд операцiйної оренди - 2292 тис. грн.
-	Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках - 17 тис. грн.
-	Iншi надходження - 2936 тис. грн.

Витрачання  всього -  28418 тис. грн., у т. ч.:
-	На оплату товарiв (робiт, послуг) -  12866 тис. грн.
-	На оплату працi - 7935тис. грн.
-	Податок на додану вартiсть - 2364 тис. грн.
-	На оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи - 2134 тис. грн.
-	Iншi  зобов'язання з податкiв i зборiв - 2730 тис. грн.
-	Iншi витрачання - 389 тис. грн.

            Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi  за звiтний перiод складає 299 тис. грн. (надходження) 

             Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi  складає:
Витрачання  всього - 498 тис. грн. ( на придбання необоротних активiв)
             Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає  -498 тис. грн. (витрачання).

             Руху коштiв у результатi фiнансової дiяльностi  немає.
           
             Чистий рух грошових  коштiв за 2018 рiк складає 199 тис. грн. (витрачання).
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв вiдсутнiй.
Залишок коштiв на кiнець 2018 року складає 401 тис. грн..
       
             Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно з П(С)БО немає.




	
Керівник							Воропаєв Сергiй Михайлович


Головний бухгалтер						вакансiя
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок"
за ЄДРПОУ
01056735

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
12 276
1 472
3
1 045
-7 776
0
0
7 020
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
12 276
1 472
3
1 045
-7 776
0
0
7 020
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
202
0
0
202
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
-61
0
0
-61
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
0
0
141
0
0
141
Залишок на кінець року 
4300
12 276
1 472
3
1 045
-7 635
0
0
7 161
Примітки:     
         Формування  даних про власний капiтал  за 2018 рiк здiйснено у вiдповiдностi до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України  вiд 07.02.2013р. № 73, якiм передбачено  змiст, форма та  розкриття статей балансу та дiючих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО).
                      
Розкриття iнформацiї щодо власного капiталу ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"
                     Станом на 31.12.2018р. загальний розмiр власного капiталу ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"  складає 7161 тис. грн., з яких  статутний капiтал  - 12276 тис. грн., капiтал у дооцiнках - 1472 тис. грн., додатковий капiтал - 3 тис. грн., резервний капiтал - 1045 тис. грн., непокритий збиток - 7635 тис. грн.
Зареєстрований (пайовий ) капiтал
                 Станом на 31.12.2017р. статутний капiтал ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" по балансу складає 12275700 грн. (12276 тис. грн.). Згiдно  затвердженого статуту, статутний капiтал розподiлено на 49102800 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Власником  100%  акцiй ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" є Держава Україна в особi  Мiнiстерства  iнфраструктури України, згiдно  з п. 5.1. Статуту  товариства.                  
                  Статутний капiтал  ПрАТ  "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"  сформовано та сплачено повнiстю у попереднi роки вiдповiдно до установчих документiв.
Капiтал у дооцiнках
               Протягом 2018р.   капiтал у дооцiнках не змiнювався i станом на 31.12.2018р. складає  1472 тис. грн.
Додатковий капiтал
                 Протягом 2018р. додатковий  капiтал не змiнювався.   На кiнець 2018 року додатковий капiтал складає 3 тис. грн.
Резервний  капiтал
                   Протягом  2018 року  резервний капiтал не змiнювався та складає станом на 31.12.2018р. 1045 тис. грн.
Непокритий збиток
                    По балансу на початок року непокритий збиток складав 7776 тис. грн.  За пiдсумками дiяльностi  за  2018 рiк  ПрАТ "ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" отримало прибуток у розмiрi 202 тис. грн., iз якого частка у розмiрi 61 тис. грн. була направлена на виплату дивiдендiв власнику (Державi Україна) . Залишок непокритих збиткiв по балансу станом на 31.12.2018р. складає 7635 тис. грн.

                 Iншої iнформацiї, яка пiдлягає розкриттю згiдно з П(С)БО,  немає.
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XV. Відомості про аудиторський звіт
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Приватне пiдприємство "Приватна аудиторська фiрма "Євроаудит"
2
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
24474300
3
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
61105, м. Харкiв, пр. Героїв Сталiнграду, 41
4
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
1698
5
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 358/5, дата: 24.04.2018
6
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2018 по 31.12.2018
7
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
8
Пояснювальний параграф (за наявності)
-
9
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 29/01-2019, дата: 29.01.2019
10
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 29.01.2019, дата закінчення: 19.04.2019
11
Дата аудиторського звіту
19.04.2019
12
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
22 000,00
13
Текст аудиторського звіту

ЗВIТ  
НЕЗАЛЕЖНОГО  АУДИТОРА
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД
 "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"
станом на 31.12. 2018 р.

Керiвництву  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"  та iншим користувачам

Думка iз застереженням
              Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" (код за ЄДРПОУ 01056735), що складається  зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018р., та звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи  стислий  виклад значущих облiкових полiтик. 
             На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК", що додається, станом на 31 грудня 2018р. складена в усiх суттєвих аспектах  у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Основа для думки iз застереженням                 
              У складi основних засобiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"  (Примiтка "Основнi засоби") облiковуються повнiстю амортизованi об'єкти основних засобiв з нульовою залишковою вартiстю, якi продовжують використовуватись у господарськiй дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть таких повнiстю амортизованих основних засобiв складає 16881 тис. грн.  В облiкової полiтицi пiдприємства не визначено метод оцiнки основних засобiв на дату балансу. Аудитори мають певний сумнiв щодо вiдповiдностi залишкової вартостi таких об'єктiв їх справедливiй вартостi та вiдповiдностi вимогам п.6 П(С)БО 7 "Основнi засоби"  в частинi визнання таких основних засобiв активами. Отже, ми не змогли отримати iнформацiю про можливий розмiр потрiбної переоцiнки, та оцiнити можливий вплив його на фiнансову звiтнiсть, але вважаємо що цей вплив може бути суттєвим для фiнансової звiтностi.
                ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК"  не проведена  iндексацiя вартостi об'єктiв житлового фонду у вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства (Постанови кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 серпня 1996р. № 1024 "Про порядок iндексацiї вартостi об'єктiв житлового фонду").  Сума заниження первiсної вартостi таких об'єктiв житлового фонду складає 215 тис. грн.
               У Примiтцi 5 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi не розкрита iнформацiя щодо виплат пов'язаним сторонам ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК", у тому числi - провiдному управлiнському персоналу (в.о. голови правлiння, заступникам). 
                Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

Iншi питання
               У 2018 роцi вiдбулись змiни у складi посадових осiб ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК". На пiдставi Наказу №25-О.С. вiд 28 вересня 2018р. звiльнено виконуючого обов'язки головного бухгалтера Шпильку Г.А. На момент аудиторської перевiрки посада головного бухгалтера пiдприємства остається вакантною. Вказана iнформацiя розмiщена у загальнодоступної  iнформацiйної базi НКЦПФР.

Iнша iнформацiя
               Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в:
               Рiчної iнформацiї емiтента за 2018 рiк (окрiм фiнансової звiтностi Товариства та цього Звiту незалежного аудитора), що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. 40  та ст. 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 року;
                Надання нам iншої iнформацiї за 2018 рiк очiкується пiсля дати цього звiту незалежного аудитора (окрiм Звiту про корпоративне управлiння). Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї (окрiм Звiту про корпоративне управлiння).
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, пiсля її надання та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. 
               Ми перевiрили iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 частини 3 ст 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк. 
              Нашу увагу не привернув будь-який факт, який би свiдчив про наявнiсть суттєвої невiдповiдностi мiж цiєю iнформацiєю, та iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх документах Товариства, або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
              Управлiнський  персонал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень  (стандартiв) фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
              При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
              Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК".    
        
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
             Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть  впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.     
              Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та  оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства або помилки; розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також  отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть 
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили пiд значний сумнiв можливiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНСЗВ'ЯЗОК" продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 
розкриттями iнформацiї,  а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
          Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
          Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв 	ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ" 
Код ЄДРПОУ 	24474300
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ
	Свiдоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фiрм №1698 вiд 26.01.2001р. 
Включенi до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi  до Роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi"
 
Номер та дата видачi свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого Аудиторською палатою України		Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi  
№ 0771 видано за рiшенням АПУ вiд 24.04.2018р.  № 358/5     
Мiсцезнаходження (Юридичний адрес)	Україна, 61105, м. Харкiв, пр. Героїв  Сталiнграду,  б.41
Фактичне мiсце розташування	Україна, 61052, м. Харкiв, вул. Рiздвяна,  29-Б, оф.704
Телефон	(057) 714-13-12
Електронна адреса	  audit.kharkov@gmail.com
Веб-сайт	  www.euroaudit.com.ua

Партнером завдання з аудиту, 
результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора,
є  Царенко Тамара Володимирiвна

Директор  
ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА
"ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА                           Гузь Л. Є.
"ЄВРОАУДИТ"      

Адреса аудитора:
проспект Героїв Сталiнграду, б. 41
м. Харкiв, Україна, 61105
                                                              
19 квiтня 2019р.




XVI. Твердження щодо річної інформації
Я, Виконуючий обов`язки голови правлiння Пр АТ "Завод "Трансзв`язок" Воропаєв Сергiй Михайлович, пiдтверджую, що рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Також я пiдтверджую, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента.



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
28.09.2018
01.10.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


