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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОДВИГУН" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 14309014 

4. Місцезнаходження 

 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисникiв України, буд. 130 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 (06239)2-11-73, (06239)2-11-74 

6. Електронна поштова адреса  

 zhila@nord.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 29.04.2018 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 82 Вiдомостi НКЦПФР  30.04.2018 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

www.nord.ua/pr

ess/electrodvig в мережі Інтернет 30.04.2018 

 (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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

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

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій 

емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників 

пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних 

акціонерних товариств) X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

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

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  



   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

34. Примітки: 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що 

Товариство не має лiцензiй  (дозволiв). 

 

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що 

Товариство не брало участi в створеннi юридичних осiб.  

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада 

корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводило 

рейтингової оцiнки.  

 

Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що дивiденди у звiтному перiодi не 

нараховувались i не виплачувались. 

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск 

облiгацiй. 

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не 

здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.  



 

Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом 

звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.  

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, про надання згоди на вчинення значних правочинiв та про надання згоди на 

вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в 

Товариствi не приймались такi рiшення. 

 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що 

Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя, зазначена в пунктах 

18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати 

та сертифiкати ФОН.  

 

Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не надаються, тому що публiчнi акцiонернi 

товариства надають текст аудиторського висновку (звiту). 

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 

Мiжнардних стандартiв бухгалтерського облiку.  

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не випускало забезпеченi борговi 

цiннi папери.  

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльовi 

облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОДВИГУН" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 Серiя А01 № 269700 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 25.09.1995 

4. Територія (область) 

 Донецька обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 13469400 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 22 

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

 27.11 - Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв 

 46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля 

 49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт 

10. Органи управління підприємства 

 Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог  Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 КБ "ПРИВАТБАНК" 

2) МФО банку 

 335496 

3) Поточний рахунок 

 26001059990201 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

  

5) МФО банку 

  

6) Поточний рахунок 

  

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розмір часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 
РЕГIОНАЛЬНЕ 13511245 61057, Харківська обл., м. Харкiв, 0 



ВIДДIЛЕННЯ ФОНДУ 

ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 

УКРАЇНИ ПО ДОНЕЦЬКIЙ 

ОБЛАСТI 

Майдан Театральний, буд. 1 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 0 
 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кiтченко Геннадiй Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ВАТ "Завод "Електродвигун", начальник цеху по виробництву ел. двигунiв 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 27.04.2017, обрано на 1 рiк 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки Голови правлiння затвердженi Статутом ПАТ,а саме: - без 

доручення здiйснює дiї вiд iменi Товариства, без доручення представляє Товариство у всiх 

органiзацiях i установах України й за рубежем; - вiд iменi Товариства пiдписує будь-якi 

договори; - укладати угоди, пов'язанi iз заставою майна Товариства, наданням майна в оренду, 

лiзинг, угоди доручення, гарантiй, переведення боргу, поступки вимог; - розподiляє посадовi 

обов'язки працiвникiв Товариства й затверджує посадовi iнструкцiї; - розподiляє обов'язки мiж 

головними фахiвцями Товариства; - приймає на роботу спiвробiтникiв, звiльняє, заохочує 

спiвробiтникiв Товариства й накладає на них стягнення; - здiйснює повсякденне керiвництво 

дiяльнiстю Товариства; - укладає колективний договiр iз профспiлковою органiзацiєю трудового 

колективу вiд iменi адмiнiстрацiї Товариства; - забезпечує умови для проведення Товариством 

єдиної економiчної й соцiальної полiтики - ухвалює рiшення щодо напрямку спiвробiтникiв у 

вiдрядження - самостiйно або на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв i/або Наглядової 

ради Товариства видає накази й iншi документи - затверджує штатний розклад Товариства його 

фiлiй i представництв - надiляє посадових осiб Товариства правом другого першого пiдпису й 

другого пiдпису; - видає й/або засвiдчує доручення на здiйснення окремих дiй вiд iменi 

Товариства, органiв керування й посадових осiб органiв керування Товариства; - засвiдчує 

доручення фiзичних осiб на здiйснення окремих дiй, передбачених законодавством, у тому числi 

на право участi й голосування в Загальних зборах акцiонерiв - ухвалює рiшення щодо 



пред'явленнi вiд iменi Товариства претензiй до юридичних i фiзичних осiб Голова правлiння 

зобов'язаний: особисто й сумлiнно виконувати свої обов'язки у своїй дiяльностi керуватися 

винятково iнтересами Товариства, його акцiонерiв i працiвникiв, а не особистими iнтересами або 

iнтересами третiх осiб дiяти вiд iменi Товариства й у межах, передбачених чинним 

законодавством i Статутом Товариства; вiдповiдати за дотримання установчих документiв i 

положень, що регламентують роботу Товариства; - не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля закiнчення 

фiнансового року представляти Загальним зборам акцiонерiв рiчний баланс Товариства, звiт про 

прибутки й збитки; вiдповiдати за дотримання прав акцiонерiв i членiв трудового колективу, 

певних Уставом i iншими внутрiшнiми документами Товариства; вiдповiдати за дотримання 

комерцiйної таємницi щодо дiяльностi Товариства й вiдповiдати за її розголошення. зберiгати 

комерцiйну таємницю тих пiдприємств, органiзацiй, установ, з якими Товариства має дiловi 

вiдносини; не використовувати знання комерцiйної таємницi для заняття будь-якою дiяльнiстю, 

що як конкурентна дiя може завдати шкоди Товариства не використовувати у своїх власних 

iнтересах можливостi Товариства й не вживати якi-небудь дiї, що суперечать iнтересам 

Товариства; не засновувати й не брати участь у створеннi й дiяльностi пiдприємств, що 

конкурують iз Товариством. Голова правлiння несе вiдповiдальнiсть: За податковi 

правопорушення: заниження суми податку або iнших обов'язкових платежiв; порушення строкiв 

i порядку подання бухгалтерської звiтностi, балансiв, податкових декларацiй; iншi порушення. 

За порушення антимонопольного законодавства: поширення недостовiрних вiдомостей з метою 

завдання збиткiв дiлової репутацiї або майнових iнтересiв iншого суб'єкта пiдприємницької 

дiяльностi; зловживання монопольним положенням на ринку; iншi порушення. За порушення 

законодавства про цiннi папери й ринок цiнних паперiв, законодавства про рекламу, валютного 

законодавства й порушення в iнших областях права.  

Наглядовою радою Товариства 27.04.2017 р. у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень 

прийнято рiшення обрати Кiтченка Г.О. на посаду директора Товариства. Розмiр виплаченої у 

2017 роцi винагороди склав 143671,73грн., в натуральнiй формi винагороду посадова особа не 

отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

роботи 32 роки. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: начальник 

дiльницi, начальник цеху по виробництву ел. двигунiв, директор, Голова правлiння. Посади на 

будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Жила Оксана Василiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ВАТ "Завод "Електродвигун", Головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 04.12.2006, обрано безстроково 

9) Опис 

 Обов`язки головного бухгалтера: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-

фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової 

дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження 



бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства. 

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Розмiр виплаченої у 2017 роцi винагороди 

склав 112987,22 грн., в натуральнiй формi винагороду посадова особа не отримувала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рiк. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: член правлiння, головний 

бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради (акцiонер) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Ландик Валентин Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1946 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

  

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Президента Федерацiї настiльного тенiсу України. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 27.04.2017, обрано на 1 рiк 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: Голова Наглядової ради органiзовує роботу ради, Голова 

Наглядової ради скликає засiдання Наглядової ради, головує на них i органiзовує на засiданнях 

ведення протоколу, Голова Наглядової ради пiдписує вiд iменi товариства контракт з головою 

правлiння товариства, Голова Наглядової ради виступає вiд iменi Наглядової ради у вiдносинах з 

iншими особами, Голова Наглядової ради пiдписує документи вiд iменi Наглядової ради. Пiд час 

голосування при прийняттi рiшень, у випадку рiвностi голосiв, голова Наглядової ради має 

право вирiшального голосу. До компетенцiї Голови Наглядової ради належить участь в 

прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства; - 

затвердження бiзнес - плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови 

Наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх повноважень; - обрання з 

членiв правлiння голови правлiння та дострокове припинення його повноважень; - затвердження 

умов трудового договору (контракту) з головою правлiння; - попереднiй розгляд рiчного звiту 

правлiння товариства i рiчного бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї 

та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням загальних зборiв; - слухання та 

затвердження щоквартальних звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним 

зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру, термiнам i порядку виплати 

дивiдендiв та подання проектiв рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання 

товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу та розподiлу серед робiтникiв 

товариства; -емiсiя облiгацiй товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються 

товариством та стосуються основних виробничих та невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату 

ухвалення рiшення про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв 

товариства на останню звiтну дату, за винятком угод з основними виробничими та 

невиробничими фондами; - здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння 

товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї законодавством України. При здiйсненнi 

своїх прав i виконаннi обов'язкiв член Наглядової ради повинен дiяти в iнтересах товариства 

сумлiнно i розумно. Голова Наглядової ради має право: - брати участь у засiданнях Наглядової 

ради - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку 



денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови Наглядової ради, його 

заступника; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати 

повну iнформацiю про дiяльнiсть Наглядової ради, копiї ухвалених рiшень й протоколiв його 

засiдань.  

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Ландика В.I. на посаду 

Голови Наглядової ради. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа у 2017 роцi не 

отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо 

загального стажу роботи вiдсутня. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 

Президент Федерацiї настiльного тенiсу України. Обiймає посаду Президента Федерацiї 

настiльного тенiсу України, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 107/47Б. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Ландик Андрiй Валентинович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "НОРД", Голова Наглядової ради. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 27.04.2017, обрано на 1 рiк 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: До компетенцiї члена Наглядової ради належить участь в 

прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства; - 

затвердження бiзнес - плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови 

наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх повноважень; - обрання з 

членiв правлiння голови правлiння та дострокове припинення його повноважень; - затвердження 

умов трудового договору (контракту) з головою правлiння; - попереднiй розгляд рiчного звiту 

правлiння товариства i рiчного бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї 

та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням загальних зборiв; - слухання та 

затвердження щоквартальних звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним 

зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру, термiнам i порядку виплати 

дивiдендiв та подання проектiв рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання 

товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу та розподiлу серед робiтникiв 

товариства; -емiсiя облiгацiй товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються 

товариством та стосуються основних виробничих та невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату 

ухвалення рiшення про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв 

товариства на останню звiтну дату, за винятком угод з основними виробничими та 

невиробничими фондами; - здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння 

товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї законодавством України. При здiйсненнi 

своїх прав i виконаннi обов'язкiв член наглядової ради повинен дiяти в iнтересах товариства 

сумлiнно i розумно. Член наглядової ради має право: - брати участь у засiданнях наглядової 

ради - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку 

денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови наглядової ради, його 

заступника; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати 



повну iнформацiю про дiяльнiсть наглядової ради, копiї ухвалених рiшень й протоколiв його 

засiдань. Член спостережої ради вправi в будь - який час добровiльно скласти свої 

повноваження, сповiстивши про це письмово голову Наглядової ради, при цьому повноваження 

iнших членiв Наглядової ради не припиняються.  

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Ландика А.В. членом 

Наглядової ради. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа у 2017 роцi не 

отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

роботи 15 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: перший вiце-

президент, генеральний директор, Голова Наглядової ради. Обiймає посаду Голови Наглядової 

ради ПАТ "НОРД", мiсцезнаходження: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкiльна, 117. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Ландик Нелi Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1954 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

  

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПРАТ "Iнтертехнiка", економiст. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 27.04.2017, обрано на 1 рiк 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: До компетенцiї члена Наглядової ради належить участь в 

прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства; - 

затвердження бiзнес - плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови 

наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх повноважень; - обрання з 

членiв правлiння голови правлiння та дострокове припинення його повноважень; - затвердження 

умов трудового договору (контракту) з головою правлiння; - попереднiй розгляд рiчного звiту 

правлiння товариства i рiчного бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї 

та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням загальних зборiв; - слухання та 

затвердження щоквартальних звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним 

зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру, термiнам i порядку виплати 

дивiдендiв та подання проектiв рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання 

товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу та розподiлу серед робiтникiв 

товариства; -емiсiя облiгацiй товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються 

товариством та стосуються основних виробничих та невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату 

ухвалення рiшення про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв 

товариства на останню звiтну дату, за винятком угод з основними виробничими та 

невиробничими фондами; - здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння 

товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї законодавством України. При здiйсненнi 

своїх прав i виконаннi обов'язкiв член наглядової ради повинен дiяти в iнтересах товариства 

сумлiнно i розумно. Член наглядової ради має право: - брати участь у засiданнях наглядової 

ради - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку 

денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови наглядової ради, його 

заступника; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати 



повну iнформацiю про дiяльнiсть наглядової ради, копiї ухвалених рiшень й протоколiв його 

засiдань. Член спостережої ради вправi в будь - який час добровiльно скласти свої 

повноваження, сповiстивши про це письмово голову Наглядової ради, при цьому повноваження 

iнших членiв Наглядової ради не припиняються.  

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Ландик Н.В. членом 

Наглядової ради. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа у 2017 роцi не 

отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо 

загального стажу роботи вiдсутня. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 

економiст, пенсiонер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Фендрiкова Анжела Анатолiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 31 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Норд", начальник вiддiлу аналiзу, контролю, прогнозування економiчної полiтики. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 27.04.2017, обрано на 1 рiк 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: Голова ревiзiйної комiсiї органiзовує її роботу, скликає 

засiдання ревiзiйної комiсiї, головує на них i органiзовує ведення протоколу засiдання, 

доведення до адресатiв висновкiв (актiв) ревiзiйної комiсiї, пiдписує документи комiсiї, та 

представляє її в органах управлiння товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити 

перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 2) розглядати кошториси витрат та бiзнес-

плани Товариства; 3) складати висновки за результатами здiйсненої перевiрки; 4) своєчасно 

доводити до вiдома загальних зборiв або осiб чи органiв управлiння Товариства, за iнiцiативою 

яких проводились перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, 

доповiдних, повiдомлень; 5) вимагати скликання позачергових загальних зборiв, якщо виникла 

загроза суттєвим iнтересам Товариства, виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами 

Товариства, виявленi порушення у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 6) 

здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень. 

КОМПЕТЕНЦIЯ РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить вирiшення 

питань, пов'язаних iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Виконавчого органа 

Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства належить: 1) контроль за виконанням 

правлiнням Товариства затвердженого наглядовою радою фiнансового плану Товариства; 2) 

контроль за виконанням правлiнням Товариства законодавства України, Статуту Товариства, 

рiшень загальних зборiв та наглядової ради з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх 

вiдповiдностi законодавству України та Статуту; 3) контроль за своєчасним та повним 

здiйсненням розрахункiв з бюджетом; 4) контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою 

виплати дивiдендiв; 5) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв; 6) 

контроль за вiдповiднiстю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштiв 

резервного капiталу та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку 

Товариства; 7) перевiрка порядку вiдчуження майна Товариства на предмет його вiдповiдностi 



чинному законодавству, Статуту та внутрiшнiм Положенням Товариства; 8) аналiз вiдповiдностi 

ведення в Товариствi бухгалтерського облiку вимогам чинного законодавства; 9) перевiрка 

фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом; 10) 

перевiрка дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством 

емiсiї акцiй; 11) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi 

активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану Товариства i розробка 

рекомендацiй для органiв управлiння Товариства; 12) подання звiтiв про результати перевiрок на 

загальнi збори та надання рекомендацiй загальним зборам на пiдставi цих звiтiв; 13) надання 

наглядовiй радi Товариства рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв; 14) iнiцiювання 

скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам 

Товариства, виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, виявлення 

порушень у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.  

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Фендрiкову А.А. на 

посаду Голови Ревiзiйної комiсiї. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа у 2017 

роцi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний 

стаж роботи 31 рiк. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: начальник 

вiддiлу. Обiймає посаду начальника вiддiлу ПАТ "НОРД", мiсцезнаходження: 84322, Донецька 

обл., м. Краматорськ, вул. Шкiльна, 117. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Стаценко Iрина Сергiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 10 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "НОРД", бухгалтер. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 27.04.2017, обрано на 1 рiк 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити перевiрки рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 2) розглядати кошториси витрат та бiзнес-плани Товариства; 3) 

складати висновки за результатами здiйсненої перевiрки; 4) своєчасно доводити до вiдома 

загальних зборiв або осiб чи органiв управлiння Товариства, за iнiцiативою яких проводились 

перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень; 5) 

вимагати скликання позачергових загальних зборiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам 

Товариства, виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами Товариства, виявленi 

порушення у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 6) здiйснювати контроль за 

усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень. КОМПЕТЕНЦIЯ РЕВIЗIЙНОЇ 

КОМIСIЇ До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить вирiшення питань, пов'язаних iз 

проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Виконавчого органа Товариства. До компетенцiї 

Ревiзiйної комiсiї Товариства належить: 1) контроль за виконанням правлiнням Товариства 

затвердженого наглядовою радою фiнансового плану Товариства; 2) контроль за виконанням 

правлiнням Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв та 

наглядової ради з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству 



України та Статуту; 3) контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом; 

4) контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; 5) контроль за 

одержанням, використанням та поверненням кредитiв; 6) контроль за вiдповiднiстю чинному 

законодавству та Статуту Товариства використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв 

Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 7) перевiрка порядку вiдчуження 

майна Товариства на предмет його вiдповiдностi чинному законодавству, Статуту та внутрiшнiм 

Положенням Товариства; 8) аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi бухгалтерського облiку 

вимогам чинного законодавства; 9) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої 

забезпечується виконавчим органом; 10) перевiрка дотримання порядку сплати акцiй 

акцiонерами у випадку проведення Товариством емiсiї акцiй; 11) аналiз фiнансового стану 

Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення 

економiчного стану Товариства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства; 12) 

подання звiтiв про результати перевiрок на загальнi збори та надання рекомендацiй загальним 

зборам на пiдставi цих звiтiв; 13) надання наглядовiй радi Товариства рекомендацiй щодо 

вiдбору незалежних аудиторiв; 14) iнiцiювання скликання позачергових загальних зборiв у разi 

виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, виявлення зловживань, вчинених 

посадовими особами Товариства, виявлення порушень у фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства.  

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Стаценко I.С. членом 

Ревiзiйної комiсiї. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа у 2017 роцi не 

отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

роботи 10 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: бухгалтер. 

Обiймає посаду бухгалтера ПАТ "НОРД", мiсцезнаходження: 84322, Донецька обл., м. 

Краматорськ, вул. Шкiльна, 117.  

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Шубчинська Любов Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1958 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 40 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "НОРД", Заступник начальника юридичного вiддiлу 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 27.04.2017, обрано на 1 рiк 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити перевiрки рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 2) розглядати кошториси витрат та бiзнес-плани Товариства; 3) 

складати висновки за результатами здiйсненої перевiрки; 4) своєчасно доводити до вiдома 

загальних зборiв або осiб чи органiв управлiння Товариства, за iнiцiативою яких проводились 

перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень; 5) 

вимагати скликання позачергових загальних зборiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам 

Товариства, виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами Товариства, виявленi 

порушення у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 6) здiйснювати контроль за 

усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень. КОМПЕТЕНЦIЯ РЕВIЗIЙНОЇ 



КОМIСIЇ До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить вирiшення питань, пов'язаних iз 

проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Виконавчого органа Товариства. До компетенцiї 

Ревiзiйної комiсiї Товариства належить: 1) контроль за виконанням правлiнням Товариства 

затвердженого наглядовою радою фiнансового плану Товариства; 2) контроль за виконанням 

правлiнням Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв та 

наглядової ради з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству 

України та Статуту; 3) контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом; 

4) контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; 5) контроль за 

одержанням, використанням та поверненням кредитiв; 6) контроль за вiдповiднiстю чинному 

законодавству та Статуту Товариства використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв 

Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 7) перевiрка порядку вiдчуження 

майна Товариства на предмет його вiдповiдностi чинному законодавству, Статуту та внутрiшнiм 

Положенням Товариства; 8) аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi бухгалтерського облiку 

вимогам чинного законодавства; 9) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої 

забезпечується виконавчим органом; 10) перевiрка дотримання порядку сплати акцiй 

акцiонерами у випадку проведення Товариством емiсiї акцiй; 11) аналiз фiнансового стану 

Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення 

економiчного стану Товариства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства; 12) 

подання звiтiв про результати перевiрок на загальнi збори та надання рекомендацiй загальним 

зборам на пiдставi цих звiтiв; 13) надання наглядовiй радi Товариства рекомендацiй щодо 

вiдбору незалежних аудиторiв; 14) iнiцiювання скликання позачергових загальних зборiв у разi 

виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, виявлення зловживань, вчинених 

посадовими особами Товариства, виявлення порушень у фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства.  

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Шубчинську Л.М. 

членом Ревiзiйної комiсiї. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа у 2017 роцi не 

отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

роботи 40 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Заступник 

начальника юридичного вiддiлу, Член Ревiзiйної комiсiї. Обiймає посаду Заступника начальника 

юридичного вiддiлу та Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД", мiсцезнаходження: 84322, 

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкiльна, 117. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кирпиченко Олена Олександрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

  

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Домотехнiка", заступник начальника вiддiлу. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 27.04.2017, обрано на 1 рiк 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: До компетенцiї члена Наглядової ради належить участь в 

прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства; - 



затвердження бiзнес - плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови 

наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх повноважень; - обрання з 

членiв правлiння голови правлiння та дострокове припинення його повноважень; - затвердження 

умов трудового договору (контракту) з головою правлiння; - попереднiй розгляд рiчного звiту 

правлiння товариства i рiчного бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї 

та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням загальних зборiв; - слухання та 

затвердження щоквартальних звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним 

зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру, термiнам i порядку виплати 

дивiдендiв та подання проектiв рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання 

товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу та розподiлу серед робiтникiв 

товариства; -емiсiя облiгацiй товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються 

товариством та стосуються основних виробничих та невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату 

ухвалення рiшення про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв 

товариства на останню звiтну дату, за винятком угод з основними виробничими та 

невиробничими фондами; - здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння 

товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї законодавством України. При здiйсненнi 

своїх прав i виконаннi обов'язкiв член наглядової ради повинен дiяти в iнтересах товариства 

сумлiнно i розумно. Член наглядової ради має право: - брати участь у засiданнях наглядової 

ради - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку 

денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови наглядової ради, його 

заступника; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати 

повну iнформацiю про дiяльнiсть наглядової ради, копiї ухвалених рiшень й протоколiв його 

засiдань. Член спостережої ради вправi в будь - який час добровiльно скласти свої 

повноваження, сповiстивши про це письмово голову Наглядової ради, при цьому повноваження 

iнших членiв Наглядової ради не припиняються.  

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Кирпиченко О.О. членом 

Наглядової ради. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа у 2017 роцi не 

отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо 

загального стажу роботи вiдсутня. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 

заступник начальника вiддiлу. Обiймає посаду заступника начальника вiддiлу ПАТ "НОРД", 

мiсцезнаходження: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкiльна, буд. 117. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Дубiнiн Сергiй Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

  

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Полярний Реєстр", директор. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 27.04.2017, обрано на 1 рiк 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: До компетенцiї члена Наглядової ради належить участь в 

прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства; - 



затвердження бiзнес - плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови 

наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх повноважень; - обрання з 

членiв правлiння голови правлiння та дострокове припинення його повноважень; - затвердження 

умов трудового договору (контракту) з головою правлiння; - попереднiй розгляд рiчного звiту 

правлiння товариства i рiчного бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї 

та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням загальних зборiв; - слухання та 

затвердження щоквартальних звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним 

зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру, термiнам i порядку виплати 

дивiдендiв та подання проектiв рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання 

товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу та розподiлу серед робiтникiв 

товариства; -емiсiя облiгацiй товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються 

товариством та стосуються основних виробничих та невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату 

ухвалення рiшення про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв 

товариства на останню звiтну дату, за винятком угод з основними виробничими та 

невиробничими фондами; - здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння 

товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї законодавством України. При здiйсненнi 

своїх прав i виконаннi обов'язкiв член наглядової ради повинен дiяти в iнтересах товариства 

сумлiнно i розумно. Член наглядової ради має право: - брати участь у засiданнях наглядової 

ради - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку 

денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови наглядової ради, його 

заступника; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати 

повну iнформацiю про дiяльнiсть наглядової ради, копiї ухвалених рiшень й протоколiв його 

засiдань. Член спостережої ради вправi в будь - який час добровiльно скласти свої 

повноваження, сповiстивши про це письмово голову Наглядової ради, при цьому повноваження 

iнших членiв Наглядової ради не припиняються.  

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Дубiнiна С.I. членом 

Наглядової ради. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа у 2017 роцi не 

отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо 

загального стажу роботи вiдсутня. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 

директор. Обiймає посаду  директора ТОВ "Полярний Реєстр", мiсцезнаходження: 01032, м. 

Київ, вул. Саксаганського, буд. 107/47 Б. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 
Прості на 

пред’явника 
Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Директор Кiтченко Геннадiй 

Олександрович 
 0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 
Жила Оксана 

Василiвна 
 200 0,0004 200 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради (представник 

акцiонера) 

Ландик Валентин 

Iванович 
 189 552 0,3518 189 55

2 
0 0 0 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера) 

Ландик Андрiй 

Валентинович 
 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера) 

Ландик Нелi 

Володимирiвна 
 0 0 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 
Фендрiкова 

Анжела 

Анатолiївна 

 1 0,00001 1 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Стаценко Iрина 

Сергiївна 
 0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Шубчинська 

Любов 

Миколаївна 

 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера) 

Кирпиченко Олена 

Олександрiвна 
 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера) 

Дубiнiн Сергiй 

Iванович 
 0 0 0 0 0 0 

Усього 189 753 0,35221 189 75

3 
0 0 0 

 

 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій 

емітента (для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Товариство з додатковою 

вiдповiдальнiстю "Корона 

НОРД" 

20361817 01032, м. Київ, вул. 

Саксаганського, буд. 

107/47 Б 

43 400 865 80,5545 43 400 865 0 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ПОЛЯРНИЙ 

РЕЄСТР" 

24823338 01032, м. Київ, вул. 

Саксаганського, буд. 

107/47 Б 

5 762 238 10,695 5 762 238 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 49 163 103 91,2495 49 163 103 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 27.04.2017 

Кворум зборів 91 
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання  голови та  членiв лiчильної  комiсiї  зборiв. 
2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку проведення 

загальних зборiв (регламенту зборiв). 
3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на 

загальних зборах Товариства. 
4. Розгляд звiту Правлiння про результати роботи Товариства за 2016 рiк та 

затвердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на 2017 рiк.  
5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2016 рiк та його затвердження.  
6. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть 

Товариства за 2016 рiк та його затвердження.  
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.  
8. Затвердження порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв за 2016 рiк. 
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової 

ради Товариства.  
10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться iз 

членами Наглядової  ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, 

яка уповноважується на пiдписання договорiв   iз членами Наглядової  ради. 
12. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 
13. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 
14. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової 

редакцiї. Обрання особи, якiй надаватимуться повноваження з пiдписання 

Статуту та забезпечення його реєстрацiї. 
Осiб, що подавали пропозицiї до питань порядку денного, не було. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1) Обрати Головою лiчильної комiсiї Гiду Людмилу Валентинiвну, членом 

лiчильної комiсiї Гладку Альону Iгорiвну, членом лiчильної комiсiї Вовк 

Олександра Романовича. 
2) Обрати Головою зборiв Кiтченко Геннадiя Олександровича, Секретарем зборiв 

- Астахова Сергiя Вiкторовича. Затвердити наступний порядок проведення 

загальних зборiв (регламент зборiв): 
 Оголошення питання порядку денного та проекту рiшення до 5 хвилин;  
 Виступ доповiдача з питання порядку денного до 15 хвилин;   
 Обговорення питання порядку денного та проекту рiшення (включаючи 

запитання, дебати та iн.) до 10 хвилин;  
 Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;  
 Голосування на зборах здiйснюється за принципом: одна голосуюча акцiя - один 

голос.  
 Рiшення з питань порядку денного приймаються простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, що беруть участь у зборах. 
 Збори провести без перерви. 
3) Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення  бюлетеню для 

голосування: бюлетень для голосування засвiдчується печаткою Товариства; 

якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, вiн повинен бути 

пронумерованим, прошнурованим та  засвiдченим печаткою Товариства. 
4) Затвердити звiт Правлiння про результати роботи Товариства за 2016 рiк та 

основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2017 рiк. 
5) Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. 
6) Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть 



Товариства за 2016 рiк. 
7) Затвердити рiчний фiнансовий результат та баланс Товариства.  
8) Розподiл прибутку не здiйснювати, так як за результатом 2016 року отримано 

збиток у розмiрi 356 тис.грн. 
9) Припинити повноваження голови Наглядової ради Ландик Андрiя 

Валентиновича, членiв Наглядової ради: Бабич Михайла Вiкторовича, 

Фендрiкової Анжели Анатолiївни. 
10) Обрати членами Наглядової ради: Ландик Валентин Iванович, Ландик Андрiй 

Валентинович, Ландик Неллi Володимирiвна, Кирпиченко Олена Олександрiвна, 

Дубiнiн Сергiй Iванович. 
11) Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради 

та умови контракту, що буде укладено з головою Наглядової ради. Встановити, 

що головi та членам Наглядової ради винагороду не сплачувати. Обрати особою, 

яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової 

ради - Директора Товариства. 
12) Припинити повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Денiсьєва Олександра 

Володимировича, членiв Ревiзiйної комiсiї:  Шубчинської Любов Миколаївни, 

Дрикiна Миколи Iвановича. 
13) Обрати членами Ревiзiйної комiсiї: Фендрiкова Анжела Анатолiївна, Стаценко 

Iрина Сергiївна, Шубчинська Любов Миколаївна. 
14) Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової 

редакцiї. Обрати особою, якiй надаватимуться повноваження з пiдписання 

Статуту та забезпечення його реєстрацiї, Директора Товариства з правом 

передоручення. 
 

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

та по батькові фізичної особи 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижнiй вал, буд. 

17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 
 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 
 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Вид послуг, якi надає особа- 

депозитарнi послуги депозитарiю.Не 

заповнюються пункти щодо номеру 

лiцензiї або iншого документа на цей 

вид дiяльностi, назва державного 

органу, що видав лiцензiю або iнший 

документ та дата видачi лiцензiї або 

iншого документа, оскiльки 

депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю, що здiйнсює Публiчне 

акцiонерне товариство "Нацiональний 

депозитарiй України" не є лiцензiйною. 



 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"УКРСТАНДАРТ-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 36201704 
Місцезнаходження 69006, Запорізька обл., м. Запорiжжя, 

вул. Сорок рокiв Рад. України, буд. 6, 

кiм. 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 
4222 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.11.2008 

Міжміський код та телефон (061) 222-11-40 
Факс (061) 222-52-82 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає 

аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Особа надає аудиторськi послуги. 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОЛЯРНИЙ 

РЕЄСТР" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 24823338 

Місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 

буд. 107/47 Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 
АЕ № 294646 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.12.2014 
Міжміський код та телефон (044)221-85-24 

Факс (044)221-85-24 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Вид послуг, якi надає особа - 

депозитарнi послуги депозитарної 

установи. Згiдно рiшення загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 15.10.2010 р. у 

звязку з прийняттям та затвердженням 

рiшення про переведення випуску 

iменних акцiй документарної форми 

iснування у бездокументарну форму 

iснування укладений договiр про 

обслуговування рахункiв цiнних 

паперiв власникiв ПАТ "Завод 

"Електродвигун" № 6-ДУ вiд 08.05.2014 

р. 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 



та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ АСКО-ДОНБАС 

ПIВНIЧНИЙ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 13494943 
Місцезнаходження 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, 

вул. Соборна, буд.37 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 
АГ 569309 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.01.2011 

Міжміський код та телефон (06267)44341 

Факс (06267)44341 
Вид діяльності Юридична особа яка здiйснює 

професiйну дiяльнiсть з страхування 
Опис Вид послуг, якi надає особа - 

Страхування цивiльно-правовї 

вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
07.12.2010 268/05/1/10 Донецьке 

теруправлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000106876 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 
0,25 53 877 60

0 
13 469 400 100 

Опис 

Акцiї Товариства не торгуються на органiзацiйно оформлених ринках. На зовнiшнiх ринках торгiвля акцiями Товариства не здiйснюється. 

Акцiонери публiчного акцiонерного товариства можуть вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв товариства. Фактiв 

лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. У звiтному перiодi додаткової емiсiї не здiйснювали, рiшення щодо 

додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розмiщення цiнних паперiв не здiйснювалося. 
 



XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Пiдприємство засновване в 1943 роцi на базi Райпромкомбiнату. В 1968 роцi ввiйшло в склад 

"Мiнлегхарчомаш" СРСР. Виробляло електродвигуни для пральних машин. Ввiйшло до складу 

"Легхарчомаш" СРСР в 1985 роцi. Виробляло агрегати для пилососiв, двигуни для кухоних 

машин. В 1995 роцi пiдприємство було приватизоване в ВАТ "Завод "Електродвигун". В 2010 

роцi пiдприємство було переiменоване в ПАТ "Завод "Електродвигун". Товариство виробляло 

комплектуючi вироби для побутових холодильникiв та газових плит. З конвеєра 

"Електродвигуна" щомiсячно сходило близько 70 тисяч високоякiсних движкiв, необхiдних для 

випуску технiки. Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулися 15.10.2010 р. вирiшили змiнити 

найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод "Електродвигун" в 

Публiчне акцiонерного товариства "Завод "Електродвигун". У груднi 2012 р. ПАТ "Завод 

"Електродвигун" перестав випускати продукцiю i здав свої виробничi потужностi в оперативну 

оренду. В 2017 р. ПАТ "Завод "Електродвигун" отримував доходи вiд здавання майна в оренду 

та продажу виробничих запасiв. Важливих подiй розвитку, в т.ч. злиття, подiлу, приєднання, 

перетворення, видiлу у звiтному перiодi не було. 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

Дочiрних пiдприємств, фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

товариство не має. Мiсцезнаходження Товариства: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. 

Днiпропетровська, буд. 130. До моменту здачi своїх виробничих потужностей в оперативну 

оренду ПАТ "Норд", органiзацiйно пiдприємство було комплексом дослiдницьких та виробничiх 

цехiв i дiльниць з повним циклом переробки сировини i матерiалiв, з єдиним розрахунковим 

рахунком, без фiлiй та дочiрних пiдприємств. ПАТ "Завод "Електродвигун" складався з таких 

структурних пiдроздiлiв: Основне виробництво: 1. цех по виробництву електродвигунiв, який в 

свою чергу розподiлен на 3 дiльницi: - електро - складльна дiльниця; - заготовчо - 

оброблювальна дiльниця; - дiльниця гумово - технiчних виробiв; 2. Дiльниця по виготовленню 

джгутiв. Допомiжне виробництво: 1. Цех ремонтно - iнструментальний: - дiльниця технiчного 

контролю; - адмiнiстративно - господарська дiльниця; - дiльниця транспортно - складських 

операцiй; - паросилова дiльниця. Вiддiли: 1. Канцелярiя. 2. Юрист. 3. Старший iнженер по 

технiцi безбеки. 4. Вiддiл економики, працi та персоналу. 5. Бухгалтерiя. 6. Вiддiл технiчного 

контролю. 7. Вiддiл матерiально - технiчного постачання та збуту. 8. Енерго - механiчний вiддiл. 

9. Технiчне бюро. 10. Центральна заводська лабораторiя. У зв'язку з тим, що виробничi 

потужностi ПАТ переданi в оренду i працiвники переведенi до ПАТ "Норд" всi перелiченi вище 

структурнi пiдроздiли на кiнець звiтного перiоду не iснують. Товариство вважає необхiдним 

залишитися iнформацiю про органiзацiйну структуру ПАТ в повному обсязi, для того щоб 

вiрогiдний iнвестор отримав повну iнформацiю про можливостi заводу. Змiн в органiзацiйнiй 

стуктурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось.  

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 7 осiб. Середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв (осiб) - 15 осiб. Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за 



сумiсництвом (осiб) - 0. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого 

часу (дня, тижня) (осiб) - 0. Фонд оплати працi за 2017 рiк склав 994 тис. грн. Фонд оплати працi 

збiльшився вiдносно попереднього року на 701 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована 

на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента: набiр нових 

кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно, навчання та тренiнги з персоналом проводяться 

менеджментом пiдприємства. Проте пiдбiр кадрiв ПАТ "Завод "Електродвигун" у 2017 р. не 

проводився у зв'язку iз вiдсутнiстю об'ємiв виробництва. Протягом звiтного 2017 року на 

пiдприємствi пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв не проводилося. Планiв кадрової програми на 

2018 рiк немає. 

 

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 

ПАТ "Завод "Електродвигун" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного 

перiоду не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Основнi положення облiкової полiтики  

Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає застосування певних важливих 

бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає, щоб при застосуваннi МСФЗ та облiкової полiтики 

Товариства її керiвництво використовувало власнi судження. 

Основнi засоби. Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". 

Для  визначення  основних засобiв використовується вартiсна ознака у сумi 6000,00 грн. 

Передача (введення в експлуатацiю) таких матерiальних цiнностей для господарської дiяльностi 

Товариства, чи передача їх Товариства на пiдставi договору оренди, лiзингу чи подiбного роду 

угод здiйснюється на пiдставi актiв введення в експлуатацiю або актiв внутрiшньої (зовнiшньої) 

передачi цiнностей.  

Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобiв класифiкуються 

за окремими класами. 

Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до 

моменту початку експлуатацiї числяться у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю 

основнi засоби. 

Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю, яка включає в себе вартiсть 

придбання i всi витрати пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. 

Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими 

витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з 

вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

Лiквiдацiйна вартiсть - це сума коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при його 

вибуттi пiсля закiнчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на його 



вибуття. У разi якщо лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв оцiнити не представляється 

можливим або вона не iстотна по сумах, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється. 

Строк корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається 

комiсiєю з приймання основних засобiв та затверджується керiвництвом Товариства. Строк 

корисного використання основних засобiв переглядається щорiчно за результатами рiчної 

iнвентаризацiї. 

Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється 

рiвним термiну дiї договору лiзингу (термiну сплати лiзингових платежiв). 

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом 

виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних 

засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю. Усi основнi засоби 

амортизуються згiдно зi статею 145 "Податкового кодексу України". 

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати 

перiоду в мiру їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв 

капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв 

виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової 

вартостi складного об'єкта, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого 

компонента. 

Вiдповiдно до законодавства України земля, на якiй Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, є 

власнiстю держави, в балансi Товариства не вiдбивається. У подальшому, в разi придбання 

землi, вона буде вiдображатися у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання. 

На дату звiтностi використовувати для оцiнки основних засобiв модель собiвартостi. У 

подальшому основнi засоби оцiнюються за його собiвартiстю з  вирахуванням  накопиченої 

амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення корисностi. 

У разi наявностi факторiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд 

знецiнення згiдно з МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

Основнi засоби, призначенi для продажу, та вiдповiдають критерiям визнання облiковуються 

вiдповiдно до МСФЗ 5. 

Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Товариства враховуються i вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи" 

Нематерiальними активами визнаються контрольованi суспiльством немонетарнi активи, якi не 

мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i 

використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для 

виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. 

Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: 

" патенти; 

" авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); 

" лiцензiї; 

" торговi марки, включаючи бренди i назви публiкацiй. 

Програмне забезпечення, яке є невiддiльним i необхiдним для забезпечення роботи основних 

засобiв, враховується в складi цих об'єктiв. 

Нематерiальние активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе 

вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 

Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу складається зi всiх витрат на 

створення, виробництво та пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження 

(науково-дослiднi роботи) визнаються витратами в перiод їх виникнення. 

Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, 

якщо: 

" iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх 

економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi; 

" цi витрати можна достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу. 



Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої 

ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну їх 

використання, але не бiльше 20 рокiв. Нарахування амортизацiї починається в мiсяцi, 

наступному пiсля введення нематерiального активу в експлуатацiю. 

Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх 

постановцi на облiк спецiально комiсiєю, призначеною керiвником Товариства, виходячи з: 

" очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв використання 

або iнших факторiв; 

" строкiв використання подiбних активiв, затвердженого керiвництвом Товариства. 

На дату звiту нематерiальнi активи враховуються за моделлю собiвартостi з урахуванням 

можливого зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

Оренда. Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в 

основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з 

критерiїв визнання певного в МСБО 17 "Оренда". Усi iншi види оренди класифiкуються як 

операцiйна оренда. 

Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства за 

найменшою з вартостi або справедливої вартостi або дисконтованої вартостi мiнiмальних 

орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як 

зобов'язання з фiнансової оренди, з подiлом на довгострокову i короткострокову заборгованiсть. 

Фiнансовi витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Вiдсоток 

визначається за встановленим орендодавцем у договорi оренди або як ставка можливого 

залучення. Фiнансовi витрати включаються до звiту про фiнансовi результати протягом 

вiдповiдного перiоду оренди. 

Оренднi платежi по операцiйнiй орендi вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати на 

пропорцiйно-тимчасовiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди. 

У разi надання в операцiйну оренду майна Товариства, суми, що пiдлягають отриманню вiд 

орендаря, вiдображаються як iнший операцiйний дохiд у сумi нарахованих поточних платежiв. 

Фiнансовi iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. З метою 

складання фiнансової звiтностi класифiкуються за категорiями: 

" призначенi для торгiвлi; 

" утримуванi до погашення; 

" наявнi для продажу; 

" iнвестицiї в асоцiйованi Товариства. 

Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її 

змiн на прибуток або збиток. 

Iнвестицiї, мають фiксований термiн погашення i утримуванi до погашення облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю. Iнвестицiї, якi не мають фiксованого термiну погашення, 

облiковуються за собiвартiстю. 

Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн 

на власний капiтал. 

Iнвестицiї в асоцiйованi Товариства враховуються за пайовим методом. 

Знецiнення активiв. Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з 

урахуванням знецiнення, яке облiковується вiдповiдно до МСБО 36. 

На дату складання фiнансової звiтностi Товариство визначає наявнiсть ознак знецiнення активiв: 

" зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну величину, нiж 

очiкувалося; 

" старiння або фiзичне пошкодження активу; 

" iстотнi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому 

середовищi, у якому дiє Товариство, що сталося протягом звiтного перiоду або очiкуванi 

найближчим часом; 



" збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суттєво 

зменшити суму очiкуваного вiдшкодування активу; 

" перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; 

" суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi 

змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства. 

При наявностi ознак знецiнення активiв, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування 

активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: за справедливою 

вартiстю за мiнусом витрат на продаж та вартостi використання. Якщо сума очiкуваного 

вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд зменшення 

корисностi у звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi 

активу до суми очiкуваного вiдшкодування. 

Специфiка дiяльностi Товариства передбачає враховувати все пiдприємство як одиницю, яка 

генерує грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у разi вiдсутностi ознак знецiнення 

одиницi в цiлому у звiтностi не вiдображається. 

Витрати за позиками. Товариство для складання фiнансової звiтностi застосовує пiдхiд до облiку 

витрат на позики, вiдбитий в МСБО 23. 

Витрати за позиками (процентнi та iншi витрати, понесенi у зв'язку iз залученням позикових 

коштiв) визнаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, з вiдображенням у звiтi про 

фiнансовi результати, крiм квалiфiкованих активiв. 

До квалiфiкованих активiв вiдносяться необоротнi активи перiодом створення понад 3 мiсяцi. 

Запаси. Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 

2. Запаси враховуються по однорiдних групах: 

" основнi (технологiчнi) сировина та матерiали; 

" iншi матерiали, в т.ч. будiвельнi; 

" запаснi частини; 

" паливо; 

" напiвфабрикати покупнi; 

" незавершене виробництво; 

" готова продукцiя; 

" товари покупнi. 

Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання та iнших витрат, 

безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. 

Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних 

витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених 

загальновиробничих витрат. Розподiл загальновиробничих витрат проводиться на основi 

нормальної потужностi виробничого устаткування за допомогою розроблених коефiцiєнтiв. 

Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за 

фактичною собiвартiстю. Для калькулювання фактичної собiвартостi продукцiї, що 

випускається  Товариством застосовується позаказний метод облiку витрат на виробництво.  

Товариство використовує наступнi статтi калькуляцiї: 

а) основнi технологiчнi комплектуючi; 

б) допомiжна сировина i матерiали; 

в) технологiчнi енергоресурси; 

г) заробiтна плата i нарахування на неї для основного технологiчного персоналу; 

д) загальновиробничi витрати. 

Товариство застосовує наступнi формули оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi у 

виробництво: 

а) за середньозваженою вартiстю: 

" сировина i матерiали для основного виробництва; 

" комплектуючi матерiали; 

" готова продукцiя; 



" незавершене виробництво; 

" напiвфабрикати; 

" паливо; 

" запаснi частини; 

" iншi матерiали. 

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або 

чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi 

звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат по продажу. 

Чиста вартiсть реалiзацiї для незавершеного виробництва i готової продукцiї на складi 

визначається за окремими найменуваннями. 

У тому випадку коли, чиста вартiсть реалiзацiї сировини i матерiалiв нижче собiвартостi, а цiна 

реалiзацiї готової продукцiї не змiнилася, зниження вартостi сировини i матерiалiв у звiтностi не 

вiдображається. 

Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi 

покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей 

фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання 

очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська 

заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). 

Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає 

за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i неторгова 

(iнша) дебiторська заборгованiсть. 

Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю 

переданих активiв. 

У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та 

вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської 

заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної 

заборгованостi. 

Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв 

сумнiвних боргiв. Резерв створюється з використанням методу класифiкацiї дебiторiв за 

наступними термiнами: 

- До 3-х мiсяцiв; 

- Вiд 3-х до 6-ти мiсяцiв; 

- Вiд 6-ти до 12 мiсяцiв; 

- Понад 12 мiсяцiв. 

Оцiночнi коефiцiєнти визначаються з використанням iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв i 

враховуючи чинники наявностi об'єктивних свiдчень того, що Товариство не зможе стягнути 

дебiторську заборгованiсть. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) 

враховується в залежностi вiд її виду по амортизованiй або по дисконтованiй вартостi. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в 

банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не 

обмеженi у використаннi. 

Iноземна валюта. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України 

(гривнi), що є функцiональною валютою. 

Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у 

функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення 

операцiї. 

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, що враховуються в 

iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються у Балансi за курсом НБУ на дату 

складання звiтностi. 

Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком, у 



звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли. 

Зобов'язання i резерви. Облiк i визнання зобов'язань та резервiв в Товариства здiйснюється 

вiдповiдно до МСБО 37. Зобов'язання Товариства, класифiкується на довгостроковi (строк 

погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 

Довгостроковi зобов'язання (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) вiдображаються в 

залежностi вiд виду або за амортизацiєю, або за дисконтованою вартiстю. 

Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в Балансi за первiсною 

вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 

Товариство здiйснює переказ частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу 

короткострокової, коли за станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини 

суми боргу залишається менше 365 днiв. 

Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або 

фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно 

вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. 

Товариство визнає в якостi резервiв - резерв вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з 

фонду оплати працi i розрахункового оцiночного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується 

виходячи з даних попереднiх звiтних перiодiв з урахуванням поправки на iнформацiю звiтного 

перiоду. 

Товариство визнає умовнi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на 

оцiнку ймовiрностi їх виникнення та сум погашення, отриманої вiд експертiв. 

Винагорода працiвникам. Все винагороди працiвникам в Товариства враховуються як поточнi, 

вiдповiдно до МСБО 19. У процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує єдинi соцiальнi 

внески до Державного Пенсiйного фонду за своїх працiвникiв, в розмiрi передбаченому 

Законодавством України. 

Визнання доходiв i витрат. Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, 

коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а 

сума доходу може бути достовiрно визначена. 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до 

покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажено i право власностi 

передано), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18. 

Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї у вiдповiдностi з полiтикою 

Товариства не передбачено. 

У разi надання Товариством послуг з виконання робiт, обумовлених договором, протягом 

узгодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги, i 

розраховуються на основi загальної вартостi договору та вiдсотка виконання. 

Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу 

нарахування. 

Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання платежу. 

Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. 

Витрати з податку на прибуток. Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються 

у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 12. 

Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, 

складаються iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, 

розрахованої за правилами Податкового кодексу України. 

Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в 

зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у 

фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi 

податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового 

методу облiку зобов'язань. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковим ставкам, якi, як 



очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi 

податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому 

майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату. 

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть 

того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдстроченi 

податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових 

зобов'язань. 

Власний капiтал. Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Сума перевищення 

справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника 

вiдображається як емiсiйний дохiд. 

Товариство визнає резервний фонд в складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до 

Статуту пiдприємства. 

Товариство нараховує дивiденди учасникам, i визнають їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки 

в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

Порядок розподiлу накопиченої прибутку встановлюється Зборами учасникiв. 

Сегменти. Товариство в силу своїх технологiчних особливостей i сформованою практикою 

органiзацiї виробництва займається одним видом дiяльностi. Тому господарсько-галузевi 

сегменти не видiленi. 

Географiчнi сегменти можуть бути видiленi за ознаками покупцiв i представляються у звiтному 

перiодi в тому випадку, якщо обсяг реалiзацiї iноземним покупцям перевищує 10% всього 

доходу вiд реалiзацiї. 

У разi розширення масштабiв дiяльностi Товариства та появi нових видiв виробництва або 

послуг Товариство буде подавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ 8 "Операцiйнi 

сегменти". 

Пов'язанi особи. Розкриття iнформацiї про пов'язаних осiб у фiнансовiй звiтностi Товариством 

вiдбувається згiдно вимог, якi наводяться в МСБО 24. 

Правила взаємин з покупцями та особливостi формування цiни реалiзацiї регламентуються 

Положенням про цiноутворення, затвердженому керiвництвом Товариства. 

Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати. Керiвництво Товариства визначає порядок, дату 

пiдписання фiнансової звiтностi та осiб уповноважених пiдписувати звiтнiсть. 

При складаннi фiнансової звiтностi Товариство враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати 

та вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10. 

 

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  

Основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає Пiдприємство, за рахунок продажу 



яких отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк: послуга з виготовлення 

трубопроводу з давальницької сировини, послуга з вiдшкодування комунальних витрат. 

Сума виручки вiд надання основних засобiв у звiтному перiодi склала: 1051 тис.грн.  

Основнi ринки збуту - ринок нерухомостi України. 

Основнi клiєнти - Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський агрегатний завод", КП 

"Управлiння мiського господарства". 

Товариство експортом не займається. 

Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг: надання 

основних засобiв в оренду, виготовлення готової продукцiї. Завод планує в 2018 р. надавати 

послуги з оренди виробничих примiщень та обладнання, послуга з вiдшкодування комунальних 

витрат, послуга з виготовлення трубопроводу з давальницької сировини, виготовлення готової 

продукцiї. 

Залежностi вiд сезонних змiн немає. 

Основнi ризики дiяльностi емiтента - стан галузi неблагонадiйний. Дуже високий вiдсоток зносу 

основних засобiв, застарiла технологiя, вiдсутнiсть коштiв на модернiзацiю i оновлення, i як 

наслiдок зависока собiвартiсть продукцiї, що робить її неконкурентноспроможною. Великим 

конкурентом є представлена на ринку України аналогiчна продукцiя китайського виробництва 

(хоча i невисокої якостi але значно дешевшої). 

Заходи щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв 

збуту вiдсутнi, у зв'язку з тим, що полiтикою щодо виробництва та розвитку заводу керує 

власник контрольного пакету акцiй, який не заiнтересований в розвитку цього виробництва. 

Спектр продукцiї електротехнiчної галузi промисловостi України , що випускає електричнi 

машини та апаратуру, надзвичайно широкий. Сюди вiдносяться як електропобутовi прилади 

(пральнi та швейнi машини, кухоннi комбайни, пилососи), так i промислове устаткування - 

технологiчнi лiнiї, прилади, верстати, холодильнi установки. Загальний стан галузi: виробничi 

потужностi вiтчизняних заводiв дозволяють щорiчно випускати близько 5 млн. одиниць рiзного 

електротехнiчного обладнання. Однак сьогоднi потенцiал галузi задiяний лише на 16% 

внаслiдок загального спаду , що почався ще в 1990 р. У ходi депресiї вiдбулося скорочення 

обсягiв випуску електротехнiчного обладнання в цiлому на 60%. Виробництво ж деяких видiв 

продукцiї (наприклад, врубових електродвигунiв для бурового обладнання в шахтах) з 2000 р. 

припинилося через неплатоспроможнiсть споживачiв. Причин скорочення обсягiв виробництва 

декiлька. По-перше, зменшення державних замовлень, значною мiрою орiєнтованих на 

оборонну тематику. По-друге, невисока конкурентоспроможнiсть вiтчизняного 

електротехнiчного устаткування в порiвняннi з iмпортними аналогами. По-третє, вiдсутнiсть на 

бiльшостi пiдприємств повноцiнної маркетингової стратегiї, припинення державного 

фiнансування галузi, низька технологiчна i технiчна оснащенiсть пiдприємств. Сьогоднi рiвень 

рентабельностi виробництва в електротехнiчнiй промисловостi країн Захiдної Європи 

перевищує український показник в чотири i бiльше разiв. Причина в тому , що iнвестицiї в 

галузь не надходять, i вiтчизняним пiдприємствам-виробникам доводиться розраховувати 

переважно на власнi сили. Розвиток конкуренцiї на вiтчизняному ринку електротехнiчної 

продукцiї стримується вузькою спецiалiзацiєю пiдприємств. Кожен завод орiєнтований на 

випуск певного виду виробiв (наприклад, електродвигунiв), оскiльки одночасне виробництво 

рiзної продукцiї на одному заводi вимагає значних коштiв, яких у вiтчизняного виробника поки 

немає. Багато заводiв сьогоднi працюють безпосередньо за конкретним замовленням, 

вiдмовившись вiд серiйного виробництва. Немає сенсу нарощувати обсяги випуску продукцiї, 

яка не буде затребувана з причини обмеженого попиту в українського споживача. Разом з тим, 

вийти на захiднi ринки збуту вiтчизняним виробникам складно через жорстку конкуренцiю на 

них. Для реалiзацiї своєї продукцiї на захiдному ринку ряд українських пiдприємств прагнуть 

придбати сертифiкат мiжнародного стандарту якостi ISO 9001 (його вартiсть становить 50-70 

тис. USD), при цьому попередньо забезпечивши собi довгостроковi канали збуту. Станом на 

31.12.2017 виробництво Товариством не здiйснюється. 



 

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  

Придбано основних активiв за останнi 5 рокiв на загальну суму 133 тис. грн. 

Продано основних активiв за останнi 5 рокiв на загальну суму 146 тис. грн. 

Лiквiдовано основних активiв за останнi 5 рокiв на загальну суму 588 тис. грн. 

Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю, 

Товариство не має. 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 

звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або 

членами виконавчого органу, афiлiйованими особами у звiтному роцi не було. Правочини, 

укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, 

вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової 

ради або членами виконавчого органу, з iншого боку у звiтному роцi вiдсутнi. 

 

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 

Будiвлi та споруди (розташованi за адресою м. Покровськ, вул. Захисникiв України, 130) були 

переданi в оренду згiдно Договору оренди нерухомого майна № 6/16 вiд 17.05.2016 р. з КП 

"Управлiння мiського господарства"", № 9/16 вiд 01.09.16 р. з Публiчне акцiонерне товариство 

"Днiпропетровський агрегатний завод", № 11/16 вiд 01.09.2016 р. з Публiчне акцiонерне 

товариство "Днiпропетровський агрегатний завод" 

Ступiнь використання основних засобiв виробничого призначення:будiвлi та споруди- 0,0 %, 

машини та обладнання - 0,0 %, транспортнi засоби - 0,0 %, iншi - 0,0% , в цiлому - 0,0 %. 

Основних засобiв невиробничого призначення на пiдприємствi не має. Оренду основних засобiв 

не здiйснює. Протягом звiтного перiоду значних правочинiв щодо об`єктiв оренди не було. 

Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, Товариство 

немає. Спосiб утримання активiв: утримання активiв вiдбувається за рахунок власних коштiв 

Товариства, що отримаються вiд оренди основних засобiв. Основними видами впливу 

Пiдприємства на навколишнє природне середовище будуть: на земельнi ресурси - змiна 

ландшафту, використання земельних дiлянок пiд будiвництво; на повiтряне середовище - 

забруднення атмосфери викидами у виглядi твердих i газоподiбних речовин; на водне 

середовище - скидання забруднюючих речовин; на флору, фауну, техногенне середовище - 

опосередкований вплив, надаваний на природнє середовище вище перерахованими видами 

впливу; на соцiальне середовище - полiпшення соцiальних умов життя у зв'язку зi створенням 

додаткових робочих мiсць населенню й додатковий вплив, надаваний знову створиними 



джерелами пiдприємства на усi вище перерахованi середовища перебування. У результатi 

атмосферного, грунтового й водного забруднення вiдбувається збiднiння грунтiв, рослинностi 

(видового складу), гноблення й зниження їхньої продуктивностi. Крiм того, видом впливу на 

навколишнє середовище є шум, видiлюваний при роботi технологiчного устаткування. Перелiк 

обмежень. Екологiчнi обмеження. До числа найбiльш важливих екологiчних обмежень у перiод 

роботи заводу вiдносяться: збереження безпеки населення; збереження земель, лiсiв, 

рекреацiйних зон; захист грунтiв, пiдземних i поверхневих вод, атмосфери вiд забруднення; 

забезпечення нормального функцiонування iснуючих промислових об'єктiв i комунiкацiй; 

збереження корисних копалин; дотримання нормативiв гранично припустимих скидань стiчних 

вод у воднi об'єкти й викидiв в атмосферу. При роботi Пiдприємства врахованi екологiчнi 

вимоги наступних нормативних документiв: гранично припустимi концентрацiї шкiдливих 

речовин у повiтрi населених мiсць (ПДК); нормативи якостi води комунально-побутового 

водокористування (Правила охорони поверхневих вод вiд забруднення оборотними водами); 

перелiк гранично припустимих концентрацiй (ПДК) (Санiтарнi правила й норми охорони 

поверхневих вод вiд забруднення, Санпин № 4630-88); припустимi рiвнi потужностi 

експлуатацiйної дози (МЭД) зовнiшнього гамма-випромiнювання. (Положення про радiацiйний 

контроль по об'єктах будiвництва й пiдприємствам стройиндустрии й будматерiалiв України, 

ДБН В.1-4-1.01-97). Екологiчнi обмеження й вимоги забезпечуються: чинним законодавством 

України в областi рацiонального використання й охорони земельних i водних ресурсiв, 

рослинного й тварини миру; органiзацiєю спостережень за змiною гiдрологiчної обстановки, за 

станом будинкiв i споруджень Санiтарно-епiдемiологiчнi обмеження. Основнi обмеження, 

пов'язанi з дiяльнiстю виробництва, стосуються наступних соцiальних питань: впливу на зони 

вiдпочинку; використання земель; здоров'я населення i його безпеки, що проживає в районi 

розмiщення заводу; ступеня стурбованостi людей можливим негативним впливом проектованого 

пiдприємства на навколишнє середовище. Природоохороннi вимоги спрямованi на захист вiд 

негативного впливу на рослинний i тваринний мир на прилягаючiй територiї, збереження 

генетичної розмаїтостi, запобiгання вимирання видiв рослин i тварин. 

 

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

економічних обмежень 

Проблеми, що стоять перед пiдприємством, є загальнi для всiєї галузi. Це нестача обiгових 

коштiв, недостатнiсть сум кредитiв для модернiзацiї, податковий тиск. Основними проблемами, 

якi впливають на дiяльнiсть Товариства, є: Вiдсутнiсть купiвельного попиту на продукцiю 

заводу. Зростання цiн на основну сировину (метал), енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали, 

якi залишаються на загальнодержавному рiвнi досить високими i нестабiльними, значно 

гальмують складання прогнозiв i планiв на бiльш тривалi промiжки часу. Для збiльшення 

конкурентоздатностi продукцiї комбiнату, як наслiдок Iї купiвельної необхiдностi Товариство 

потребує залучення iнвестицiйних програм для оновлення та розширення виробничих 

потужностей, впровадження нових енергозебергаючих технологiй, що дозволить знизити 

собiвартiсть продукцiї i пiдвищити її якiснi характеристики. - недостатня кiлькiсть iнвестицiй в 

галузь. - Значний вiдсоток по ставках кредитування. - Недостатня кiлькiсть квалiфiкованих 

молодих фахiвцiв. - Недосконале законодавство - Загальна економiчна i полiтична криза у 

країнi. Внаслiдок цього Товариство не має впевненостi у майбутньому та можливостi своєчасно 

придбати сировину, нову технiку, запчастини тощо. Серед соцiальних проблем на першому 

мiсцi невисокий рiвень заробiтної плати працiвникiв заводу. Проблеми свiдчать про високий 

ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем 

можливо лише у разi змiн у економiцi та податковiй полiтицi Держави, а звiдси полiтичнi та 

макроекономiчнi ризики емiтента: - податкове навантаження; - полiтична нестабiльнiсть; - 

зростання iнфляцiї та зниження впевненостi споживачiв у майбутньому тощо. 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 



законодавства 

У звiтному роцi Товариством було сплачено штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) на 

загальну суму 15851 грн. Компенсацiї за порушення законодавства не сплачувалися. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента: фiнансування дiяльностi за 

рахунок орендної плати, яку Товариство отримує за надане в оренду майно. Достатнiсть 

робочого капiталу для поточних потреб: робочого капiталу недостатньо для поточних потреб. 

Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента: фахiвцi Товариства не 

проводили у звiтному роцi оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

На кiнець звiтного перiоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв 

(контрактiв). 

 

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) 

Стратегiї розвитку ПАТ "Завод "Електродвигун" на 2018 р. не має у зв'язку з тим, що основнi 

виробничi фонди заводу наданi в оренду i намiрiв розiрвання договорiв оренди у керiвництва 

заводу немає, тому стратегiя подальшої дiяльностi щонайменше на рiк не передбачає 

розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану. Iстотнi факти, якi 

можуть вплинуть на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, - необгрунтованi змiни економiчно-

полiтичної ситуацiї в країнi, в податковому законодавствi, iнфляцiйнi процеси тощо. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки Товариством у звiтному перiодi не здiйснювалися, в майбутньому не 

плануються. Витрат на дослiдження та розробки не було. 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною 

в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 

виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв 

активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких 

виступав би емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступали б 

посадовi особи емiтента, за звiтний рiк вiдсутнi. 

 

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 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки 

фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про 



результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не 

складалася. 

 

XII. 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, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 701 691 0 0 701 691 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 620 605 0 0 620 605 
  транспортні засоби 20 12 0 0 20 12 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 61 74 0 0 61 74 
2. Невиробничого 

призначення: 
3 938 3 837 0 0 3 938 3 837 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  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 3 938 3 837 0 0 3 938 3 837 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 4 639 4 528 0 0 4 639 4 528 

Опис 

Термiни користування основними засобами (за основними групами): 

будинки та споруди - вiд 20 до 50 рокiв; машини та обладнання - вiд 5 

до 15 рокiв; транспортнi засоби вiд 5 до 15 рокiв; земельнi дiлянки - вiд 

20 до 50 рокiв; iнструменти та прилади - вiд 4 до 10 рокiв. Умови 

користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. 

Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням.  
Станом на 31.12.2017 р.: 
Первiсна вартiсть основних засобiв 10361 тис.грн. (в т.ч. iнвестицiйна 

нерухомiсть 7719 тис.грн.).  
Сума нарахованого зносу основних засобiв 5833 тис. грн. (в т.ч. 

iнвестицiйної нерухомостi 3882 тис. грн.). 
Ступiнь зносу основних засобiв 56,3% (в т.ч. iнвестицiйної нерухомостi 

37,3%). 
Ступiнь використання основних засобiв виробничого призначення: 

будiвлi та споруди- 0,0%, машини та обладнання - 0,0 %, транспортнi 

засоби - 0,0 %, iншi - 0,0% , в цiлому - 0,0 %. 
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не 

було.  
Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 
5 328 5 836 

Статутний капітал (тис.грн) 13 469 13 469 
Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 
13 469 13 469 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 



ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв 

проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + 

Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - 

Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. 
Висновок Вартiсть чистих активiв  менше статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам п.3 статтi 

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:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

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 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 
X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 60 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 527 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 587 X X 

Опис Товариство станом на 31.12.2017 р. не має довгострокових 

зобов'язань та забезпечень. 
Поточнi зобов'язання i забезпечення складають 587 тис.грн. 
З них поточна кредиторська заборгованiсть за: 
- розрахунками з бюджетом - 60 тис.грн., 
- розрахунками зi страхування - 25 тис.грн., 
- розрахунками з оплати працi - 139 тис.грн. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

- 75 тис.грн. 
Поточнi забезпечення - 23тис.грн. 
Iншi поточнi зобов'язання - 265 тис.грн. 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

Вид інформації 



загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 
1 2 3 

17.01.2017 18.01.2017 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій 
27.04.2017 27.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  
05.12.2017 06.12.2017 Відомості про набуття прямо або опосередковано особою 

(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які 

належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 75 і 

більше відсотків простих акцій публічного акціонерного 

товариства 
 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2017 1 0 

2 2016 1 0 

3 2015 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

Бюлетенями для голосування. 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 



Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликалися. 

 

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 на день подання вимоги сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення:  
 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення:  
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 4 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 

акцій 
1 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 

10 відсотками акцій 
4 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 0 



10 відсотками акцій 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

Наглядова рада не проводила самооцiнку 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

 

 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  0 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) Комiтети в складiн Наглядової ради не створювались. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Наглядова рада не проводила 

самооцiнку 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 



Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (запишіть) 

 
 X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився 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 

(запишіть) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови так ні ні ні 



та членів ревізійної комісії 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так 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 так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  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) Iншi документи вiдсутнi. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 



паперів 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні ні так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні так так так так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше  



(запишіть) 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Iншi органи не здiйснювали перевiрки. 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

так 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних  



трьох років 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  так 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 24.04.2015; яким органом управління 

прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв Товариства 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено:  
 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

Кодекс корпоративного управлiння дотримується. 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"УКРСТАНДАРТ-АУДИТ" 

2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків - 

фізичної особи) 

36201704 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

69006, Запорiзька обл., м. 

Запорiжжя, вул. Сорок рокiв Рад. 

України, будинок 6, кiмната 40 

4 Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

номер: 4222, дата видачі: 27.11.2008 

5 Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

Реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер 318, серія П,  

номер 000318, дата видачі 

30.11.2015, строк дії 31.10.2018 

6 Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

номер: 0418, дата видачі: 28.11.2013 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2017 по 31.12.2017 

8 Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 

- із застереженням; 03 - негативна; 04 - 

відмова від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) - 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 17/1222-157, дата: 22.12.2017 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 29.01.2018, дата 

закінчення: 03.03.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 03.03.2018 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

11 000,00 

14 Текст аудиторського висновку (звіту)  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

(ЗВIТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фiнансової звiтностi 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

<ЗАВОД <ЕЛЕКТРОДВИГУН> за  2017 рiк 

 

 

Акцiонерам  та керiвництву 

 Публiчного акцiонерного товариства  

<Завод <Електродвигун> 

 

 

I. ЗВIТ З АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 



Думка iз застереженням  

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства <Завод 

<Електродвигун> (далi по тексту ПАТ <Завод <Електродвигун>, Товариство), що складається 

з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2017р. (Ф. №1), Звiту про фiнансовi результати 

(Звiту про сукупний дохiд) за 2017 р. (Ф. №2), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим 

методом) за 2017р. (Ф.№3), Звiту про власний капiтал за 2017 р. (Ф. №4), Примiток до рiчної 

фiнансової звiтностi за 2017 р., 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 ПАТ <Завод <Електродвигун>, що 

додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан на 31.12.2017р. та 

його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

 

Основа для думки iз застереженням  

Рiчна iнвентаризацiя наявних основних засобiв та запасiв згiдно наказу №13 вiд 31.10.2017р. 

станом на 01.11.2017р. проводилась Товариством без участi аудиторiв, оскiльки ця дата 

передувала призначенню аудиторської перевiрки за 2017р., внаслiдок чого виникає обмеження 

в обсязi роботи аудиторiв. Однак, в Товариствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна 

комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi 

об?рунтовують думку, що цi активи наявнi. 

Можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути 

суттєвим, проте не всеохоплюючим. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), а також вiдповiдно 

до Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, Закону України <Про акцiонернi 

товариства> та iнших законодавчих i нормативних документiв. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з 

МСА викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi> нашого 

звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних 

бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕЕБ) та 

етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕЕБ. Ми вважаємо, 

що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки iз застереженням.  

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть  

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi>; за вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; подання 

облiкових оцiнок; наявнiсть невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, 

та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР разом з 

фiнансовою звiтнiстю; 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 Товариства 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 Товариство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 



фiнансового звiтування Товариства.  

 

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, 

що 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. 

Подальший опис нашої вiдповiдальностi за аудит фiнансової звiтностi включено у додаток 1 

цього звiту аудитора. Цей опис, розмiщений на останнiй сторiнцi звiту, є частиною звiту 

аудитора. 

 

II. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

 

Iншою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо iншої iнформацiї, розкриття якої 

вимагається  нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку, Законом України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, Законом України 

<Про акцiонернi товариства>. 

Перевiрка iншої iнформацiї проводилась на пiдставi МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора 

щодо iншої iнформацiї>. Для отримання розумiння наявностi суттєвої невiдповiдностi або 

викривлення фактiв мiж iншою iнформацiєю та перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю 

виконувались запити персоналу Товариства та аналiтичнi процедури. 

Основнi вiдомостi про емiтента: 

Повне найменуванняПублiчне акцiонерне товариство  <Завод <Електродвигун> 

Код за ЄДРПОУ 14309014 

Юридична та фактична адреса 85300, Донецька обл., мiсто Покровськ, вулиця Захисникiв 

України, будинок 130  

Вiдомостi про державну реєстрацiю Дата державної реєстрацiї: 25.09.1995 

Дата запису: 30.11.2004 

Номер запису: 1 271 120 0000 000068  

Основнi види дiяльностi Код КВЕД 28.94 Виробництво машин i устатковання для 

виготовлення текстильних, швейних, хутряних i шкiряних виробiв; 

Код КВЕД 27.11 Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв (основний); 

Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 

Код КВЕД 47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах; 

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт  

 

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПАТ <Завод <Електродвигун> 

за 2017 рiк є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), включаючи 

Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (далi - МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 

виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй 

на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

Фiнансова звiтнiсть ПАТ <Завод <Електродвигун> за 2017р. є фiнансовою звiтнiстю 

загального призначення, яка сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, 

фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв товариства для задоволення 



iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi за МСФЗ, як на початок, так i на кiнець звiтного перiоду, 

використано такi самi облiковi полiтики, тобто Товариство не здiйснювало змiни в облiковiй 

полiтицi та оцiнцi, включаючи методи визначення собiвартостi, якi вплинули б на звiтний 

перiод.  

Об'єктом перевiрки за перiод з 01 сiчня 2017р. по 31 грудня 2017р. є повний комплект 

фiнансової звiтностi складений вiдповiдно до МСБО 1 <Подання фiнансової звiтностi>.  Всi 

фiнансовi звiти повного комплекту фiнансової звiтностi подаються з однаковою значимiстю. 

Оскiльки дозволено використовувати iншi назви для звiтiв, нiж тi, що використовуються у 

МСБО 1, перелiк та назви форм фiнансової звiтностi товариства вiдповiдають вимогам, 

встановленим НП(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>. 

 

            Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства 

Визначення вартостi чистих активiв ми проводили на пiдставi <Методичних рекомендацiй 

щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств>, що схваленi Рiшенням 

ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485, з метою реалiзацiї положень ст. 155 <Статутний капiтал 

акцiонерного товариства>, зокрема п. 3 Цивiльного кодексу України.   

Чистi активи за даними балансу Товариства на 31.12.2017 р. складають 5328 тис. грн., тобто на 

8141 тис. грн. є меншими, нiж величина Статутного капiталу (13469 тис.грн.), що не 

вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 

 

Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2017 р. та можуть вплинути на 

фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних 

паперiв, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> 

На пiдставi вiдповiдi вiд 02.03.2018р. на наш запит <Щодо отримання письмових запевнень 

управлiнського персоналу> управлiнський персонал Товариства повiдомив, що у 2017 р. 

вiдбулась наступна iнформацiя:  

? Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 

акцiй: 

Дата змiни 17.01.2017 р. Дата повiдомлення емiтента особою, що здiйснює облiк права 

власностi на акцiї в депозитарнiй системi або акцiонером згiдно з iнформацiйною довiдкою, 

отриманою вiд Нацiонального депозитарiя України 17.01.2017 року вих. № 124329 iд.  

Частка акцiонера ПАТ "НОРД" (Код за ЄДРПОУ 13533086, мiсцезнаходження 84322, 

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкiльна, 117) у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 

49022190 штук, що складає 90.990% до 0 штук, що складає 0.000%, у тому числi частка у 

загальної кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 90.990% до 0.000%. 

Частка акцiонера ПРАТ "ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС" (Код за ЄДРПОУ 32289675, 

мiсцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 107/47 Б) у загальнiй кiлькостi акцiй 

змiнилася з 0 штук, що складає 0.000% до 43328299 штук, що складає 80.420%, у тому числi 

частка у загальної кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 0.000% до 80.420%. 

Частка акцiонера ТОВ "ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР" (Код за ЄДРПОУ 24823338, мiсцезнаходження 

01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 107/47 Б) у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 68347 

штук, що складає 0.127% до 5762238 штук, що складає 10.695%, у тому числi частка у 

загальної кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 0.127% до 10.695%. 

 

? Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента: 

27.04.2017р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №24): 

- звiльнено 

Голова правлiння - Кiтченко Геннадiй Олександрович 

Член правлiння - Жила Оксана Василiвна 

Член правлiння - Вовк Олександр Романович 



Член правлiння - Вискребець Василь Миколайович 

Член правлiння - Астахов Сергiй Вiкторович 

Голова Наглядової ради - Ландик Андрiй Валентинович 

Член Наглядової ради - Фендрiкова Анжела Анатолiївна 

Член Наглядової ради - Бабич Михайло Вiкторович 

Голова Ревiзiйної комiсiї - Денiсьєв Олександр Володимирович 

Член Ревiзiйної комiсiї - Шубчинська Любов Миколаївна 

Член Ревiзiйної комiсiї - Дрикiн Микола Iванович 

- призначено: 

Директор - Кiтченко Геннадiй Олександрович 

Голова Наглядової ради - Ландик Валентин Iванович 

Член Наглядової ради - Ландик Андрiй Валентинович 

Член Наглядової ради - Ландик Нелi Володимирiвна 

Член Наглядової ради - Кирпиченко Олена Олександрiвна 

Член Наглядової ради - Дубiнiн Сергiй Iванович 

Голова Ревiзiйної комiсiї - Фендрiкова Анжела Анатолiївна 

Член Ревiзiйної комiсiї - Стаценко Iрина Сергiївна 

Член Ревiзiйної комiсiї - Шубчинська Любов Миколаївна 

 

? Вiдомостi про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з 

урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам значного контрольного 

пакета у розмiрi 75 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй публiчного акцiонерного товариства: 

05.12.2017 року було отримано вiд Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "КОРОНА 

НОРД" (надалi ТДВ "КОРОНА НОРД"), iдентифiкацiйний код юридичної особи 20361817, 

письмове повiдомлення про набуття права власностi на значний контрольний пакет акцiй у 

розмiрi 75 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства у Приватного акцiонерного товариства 

"ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС", iдентифiкацiйний код юридичної особи 32289675. Розмiр частки 

акцiй ПРАТ "ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС" змiнився з 80.41% до 0.00%, у тому числi частка акцiй 

ПРАТ "ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС" у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 80.410% до 

0.000%. 

Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Електродвигун" (надалi Товариство) 05.12.2017 року 

було отримано письмове повiдомлення вих.№ 5 вiд 22.11.2017 року за вх № 01-01/2-37 вiд 

05.12.2017 року вiд Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "КОРОНА НОРД" (надалi ТДВ 

"КОРОНА НОРД"), iдентифiкацiйний код юридичної особи 20361817 (без правочину з iншими 

особами, щодо узгодження дiй для досягнення спiльної мети) про набуття права власностi на 

значний контрольний пакет акцiй у розмiрi 75 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства. 

Найвища цiна придбання акцiй, за якою ТДВ "КОРОНА НОРД" придбало акцiї Товариства 

протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття: 

0,25 грн. за одну акцiю. Дата набуття такого пакета 21.11.2017 року. Розмiр частки акцiй ТДВ 

"КОРОНА НОРД" в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття значного контрольного пакета акцiй 

Товариства -0,14 %. Розмiр частки акцiй акцiонера ТДВ "КОРОНА НОРД" в загальнiй 

кiлькостi акцiй пiсля набуття значного контрольного пакету акцiй Товариства - 80,55 %. 

Розмiр частки акцiй ТДВ "КОРОНА НОРД" в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася 

0.14% до 80.55%. 

 

   Iнша iнформацiя, що належить до особливої iнформацiї емiтента цiнних паперiв вiдсутня. 

 

Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства 

Ми пiдтверджуємо, що нами при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури оцiнки 

ризикiв суттєвого викривлення, в тому числi внаслiдок шахрайства. Аудитор не отримав 



доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок 

шахрайства. 

 

Розкриття iнформацiї, передбаченої ч. 2 ст. 74 Закону України <Про акцiонернi товариства> 

Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова 

звiтнiсть за 2017 р. складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-

господарську дiяльнiсть Товариства.  

Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час 

проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення 

бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

 

Розкриття iнформацiї щодо виконання значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є 

заiнтересованiсть, якi можуть створити, змiнити, припинити цивiльнi права та обов'язки 

акцiонерного товариства з моменту вчинення цих правочинiв вiдповiдно до Закону України 

<Про акцiонернi товариства> 

Значний правочин - правочин, учинений товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, 

послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв активiв товариства за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi.  

 Вартiсть активiв ПАТ <Завод <Електродвигун>  станом на 01.01.2017 року складає 6175 тис. 

грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам, складає 617,5 тис. 

грн. 

 Правочин, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (далi - правочин iз заiнтересованiстю) 

правочин, учинений товариством, якщо  ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, 

що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат 

виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного (звiтного) року.  

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв та згiдно з запитами до 

управлiнського персоналу, ми можемо зробити висновок, що в 2017 роцi Товариство не 

виконувало значних провочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю вiдповiдно до ст. 70-71 

Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI та норм Статуту. 

 

Розкриття iнформацiї щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану 

внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> 

Формулювання складу органiв корпоративного управлiння ПАТ "Завод "Електродвигун"  

здiйснюється вiдповiдно до: 

- Статуту (нова редакцiя), затвердженого загальними зборами акцiонерiв (Протокол №24 вiд 

27.04.2017р.). 

На кiнець звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонують наступнi органи 

корпоративного управлiння: 

- Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства; 

- Наглядова рада - орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює 

дiяльнiсть виконавчого органу; 

- Директор - виконавчий одноосiбний орган Товариства, який здiйснює управлiння поточною 

дiяльнiстю Товариства; 

- Ревiзiйна комiсiя - орган Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства . 

Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами 

акцiонерного товариства. Функцiї внутрiшнього аудиту виконує ревiзiйна комiсiя. Посади 

корпоративного секретаря не передбачено. 

Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам 

Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. 



            Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились. 

Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про 

акцiонернi товариства" - до 30 квiтня. 

Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом 

України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. 

Змiни зовнiшнього аудитора у порiвняннi з минулим роком не було. 

Вiдбулись змiни у складi посадових осiб, що описанi вище у роздiлi <Розкриття iнформацiї 

про дiї, якi вiдбулися протягом 2017р. та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан 

Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ч. 1 ст. 41 

Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>.  

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому 

числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства>, можна 

зробити висновок: 

1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає 

вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> та вимогам Статуту. 

2) <Iнформацiя про стан корпоративного управлiння>, наведена у рiчному звiтi емiтента, 

складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог <Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р. (зi 

змiнами). 

 

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та 

iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом 

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою 

звiтнiстю. 

III. IНШI ЕЛЕМЕНТИ 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:  

 

Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Аудиторська фiрма <Укрстандарт-аудит> 

ЄДРПОУ 36201704 

Юридична та фактична адреса 69006, м. Запорiжжя, вул. Сорок рокiв Рад. України, буд. 6, 

кiм.40 

Iнформацiя про державну реєстрацiю 

 

 

 Номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-

пiдприємцiв  № 1 522 102 0000 017967 вiд 14.11.2008р. 

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, видана 

Реєстрацiйною службою Запорiзького мiського управлiння юстицiї 23.12.2014р. 

Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв, якi можуть здiйснювати 

аудиторську дiяльнiсть  Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм №4222, 

видане рiшенням Аудиторської палати України №196/3 вiд 27.11.2008р., продовженого  

рiшенням АПУ вiд 31.10.2013р. №281/3, дiйсне до 31.10.2018р. 

Номер та дата видачi свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого 

Аудиторською палатою України №0418, 28.11.2013р. 

Номер, дата видачi сертифiката аудитора - директора Серiя А №007190, виданий рiшенням 

АПУ №297/1 вiд 30.07.2014р., дiйсний до 30.07.2019 року 

 



Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

 

Дата i номер договору на проведення аудиту   Договiр №17/1222-157 вiд 22.12.2017 року 

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту  <29> сiчня 2018 року - <03> березня 

2018 року 

 

 

Директор  

ТОВ АФ <Укрстандарт-аудит>                                                              С.С. Лазаренко 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм № 4222, видане рiшенням 

Аудиторської палати України №196/3 вiд 27.11.2008р., продовженого  рiшенням АПУ вiд 

31.10.2013р. №281/3, дiйсне до 31.10.2018 р. Сертифiкат аудитора серiї А №007190, 

виданий рiшенням АПУ №297/1 вiд 30.07.2014р., дiйсний до 30.07.2019 року    

м. Запорiжжя, вул. Сорок рокiв Радянської України, буд.6, кiм.40 

Аудиторський висновок складено <03> березня 2018 року 

 

 

Додаток 1 

до АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ 

(ЗВIТУ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фiнансової звiтностi 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

<ЗАВОД <ЕЛЕКТРОДВИГУН> за 2017 рiк 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

 

1) iдентифiкуємо й оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства або помилки; розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики; отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх 

як основи для висловлення 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; 

2) 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 Товариства.  

3) оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

4) доходимо висновку щодо прийнятностi застосування 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 б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку, що така суттєва невизначенiсть дiйсно 

iснує, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв 

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо вони не є належними, модифiкувати свою думку. 

Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту 

аудитора. Проте майбутнi обставини або умови можуть змусити Товариство припинити свою 

безперервну дiяльнiсть; 



5) оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi, включаючи розкриття 

iнформацiї, та чи показано у фiнансовiй звiтностi операцiї та подiї, покладенi в основу її 

складання, у спосiб, що забезпечує достовiрне подання 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд 

час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 

 

Директор  

ТОВ АФ <Укрстандарт-аудит>                               С.С. Лазаренко 

 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАВОД "ЕЛЕКТРОДВИГУН" 
за ЄДРПОУ 14309014 

Територія Донецька область, м.Красноармiйськ за КОАТУУ 1413200000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво електродвигунів, генераторів і 

трансформаторів 
за КВЕД 27.11 

Середня кількість працівників: 22 

Адреса, телефон: 85300 м. Покровськ, вул. Захисникiв України, буд. 130, (06239)2-11-73 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.11.2017 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 0 0 
    первісна вартість 1001 0 0 
    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 701 691 
    первісна вартість 1011 2 723 2 642 
    знос 1012 ( 2 022 ) ( 1 951 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 3 938 3 837 
    первісна вартість 1016 7 741 7 719 
    знос 1017 ( 3 803 ) ( 3 882 ) 
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 4 639 4 528 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 114 74 
Виробничі запаси 1101 69 69 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 45 5 
Товари 1104 0 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 1 130 1 248 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 4 
    з бюджетом 1135 0 18 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 78 21 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 214 22 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 214 22 
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 0 0 
Усього за розділом II 1195 1 536 1 387 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 6 175 5 915 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 
1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 13 469 13 469 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7 633 -8 141 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 5 836 5 328 



    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 0 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 0 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 3 0 
    розрахунками з бюджетом 1620 61 60 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 9 25 
    розрахунками з оплати праці 1630 44 139 
    одержаними авансами 1635 192 75 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 0 23 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 30 265 
Усього за розділом IІІ 1695 339 587 
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 6 175 5 915 

 

Керівник    Кiтченко Геннадiй Олександрович 

 

Головний бухгалтер   Жила Оксана Василiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАВОД "ЕЛЕКТРОДВИГУН" 
за ЄДРПОУ 14309014 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2017 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 1 658 808 

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 ( 633 ) ( 713 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 1 025 95 

    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 901 519 
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 ( 1 552 ) ( 585 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 788 ) ( 384 ) 
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 0 0 

    збиток 2195 ( 414 ) ( 355 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 90 0 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 160 ) ( 1 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 485 ) ( 356 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 485 ) ( 356 ) 
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 -485 -356 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 322 322 
Витрати на оплату праці 2505 994 291 
Відрахування на соціальні заходи 2510 221 65 
Амортизація 2515 146 170 
Інші операційні витрати 2520 1 290 836 
Разом 2550 2 973 1 684 

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 53 877 600 53 877 600 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 53 877 600 53 877 600 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,008980 -0,006610 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0,008980 0,006610 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 

Керівник    Кiтченко Геннадiй Олександрович 

 

Головний бухгалтер   Жила Оксана Василiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство за ЄДРПОУ 14309014 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2017 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 2 874 712 
Повернення податків і зборів 3005 0 1 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 5 4 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 1 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 982 
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 1 0 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 295 ) ( 919 ) 
Праці 3105 ( 699 ) ( 196 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 221 ) ( 76 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 646 ) ( 304 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 1 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 325 ) ( 112 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 321 ) ( 191 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 5 ) ( 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 ( 1 206 ) ( 29 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -192 176 
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 ( 0 ) ( 0 ) 
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 0 0 

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 -192 176 
Залишок коштів на початок року 3405 214 38 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 22 214 

 

Керівник    Кiтченко Геннадiй Олександрович 

 

Головний бухгалтер   Жила Оксана Василiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство за ЄДРПОУ 14309014 

 

Звіт про власний капітал 
За 2017 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 
Додаткови

й капітал 
Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 
Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 13 469 0 0 0 -7 633 0 0 5 836 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -23 0 0 -23 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 

початок року  
4095 13 469 0 0 0 -7 656 0 0 5 813 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  
4100 0 0 0 0 -485 0 0 -485 

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 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   
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 -485 0 0 -485 

Залишок на кінець року  4300 13 469 0 0 0 -8 141 0 0 5 328 
 

Керівник    Кiтченко Геннадiй Олександрович 

 

Головний бухгалтер   Жила Оксана Василiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

1. Основна iнформацiя про Підприємство 
Пiдприємство засноване в 1943 роцi на базi Райпромкомбiнату. В 1968 роцi ввiйшло в склад 

"Мiнлегхарчомаш" СРСР. Виробляло електродвигуни для пральних машин. Ввiйшло до складу 

"Легхарчомаш" СРСР в 1985 роцi. Виробляло агрегати для пилососiв, двигуни для кухоних машин. В 

1996 роцi пiдприємство було приватизоване в ВАТ "Завод "Електродвигун". В даний момент завод 

входить до групи "Норд". Товариство надає послуги з виготолення трубопроводу, надає в оренду 

нежитлові приміщення та виробляє гумові вироби. 

Загальні збори акціонерів, які відбулися 15.10.2010 р. вирішили змінити найменування Товариства 

з Відкритого акціонерного товариства "Завод "Електродвигун" в Публічне акціонерного товариства 

"Завод "Електродвигун". У грудні 2012 р. ПАТ "Завод "Електродвигун" перестав випускати продукцію і 

здав свої виробничі потужності в оперативну оренду. В 2017 р. ПАТ "Завод "Електродвигун" отримував 

доходи від здавання майна в оренду та продажу виробничих запасів. Важливих подій розвитку, в т.ч. 

злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу у звітному періоді не було. 

 

Найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОДВИГУН"  

Код ЄДРПОУ: 14309014  

Мiсцезнаходження: 85300, Донецька обл. м. Покровськ, вул. Захисників України, буд.130 

Дата державної реєстрацiї - 25.09.1995р. номер запису 1 271 105 0008 000068  

Орган державної реєстрації: Виконавчий комiтет Красноармiйської мiської ради Донецької 

областi  

Статутний капітал становить 13469400 гривень 00 копійок. Статутний капітал Товариства 

поділено на 53877600 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.  

Форма існування акцій— бездокументарна. 

Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство: 

www.nord.ua/press/electrodvig 

Адреса електронної пошти  gida6319@gmail.com 

Телефон/факс 0623921173 

            Власники станом на 31.12.2017 р. 

Депозитарій Власник Цінні папери 
Від 

загальної 

кількості 

(%) 
ЕДРПОУ Назва Вид особи 

Найменування, код 

ЄДРПОУ, країна 

Вид, форма 

випуску та 

форма 

існування 

Номінальна 

вартість 
Кількість 

30370711 

Публічне 
акціонерне 

товариство 

"Національний 
депозитарій 

України" 

Юридична особа - 

резидент (за винятком 
нижченаведених 

категорій юридичних 

осіб) 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 

"ПОЛЯРНИЙ 
РЕЄСТР", 

24823338 

Акція проста 
бездокументарна 

іменна 

0.25 5762238 10.6950 

30370711 

Публічне 

акціонерне 

товариство 
"Національний 

депозитарій 

України" 

Юридична особа - 
резидент (за винятком 

нижченаведених 

категорій юридичних 
осіб) 

Товариство з 
додатковою 

відповідальністю 

"Корона НОРД", 
20361817 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

0.25 43400865 80.5545 

 

Станом на 31 грудня 2017 року на Підприємстві працювали  22 особи. 
 

Характеристика основних напрямків діяльності 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає Підприємство, за рахунок продажу 

яких отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: послуга з виготовлення трубопроводу з 

давальницької сировини, послуга з відшкодування комунальних витрат. 

Товариство експортом не займається. 

Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: надання 



основних засобів в оренду, виготовлення готової продукції. Завод планує в 2018 р. надавати послуги з 

оренди виробничих приміщень та обладнання, послуга з відшкодування комунальних витрат, послуга з 

виготовлення трубопроводу з давальницької сировини, виготовлення готової продукції. 

Залежності від сезонних змін немає. 

Основні ризики діяльності емітента - стан галузi неблагонадiйний. Дуже високий вiдсоток зносу 

основних засобiв, застарiла технологiя, вiдсутнiсть коштiв на модернiзацiю i оновлення, і як наслідок 

зависока собівартість продукції, що робить її неконкурентноспроможною. Великим конкурентом є 

представлена на ринку України аналогiчна продукцiя китайського виробництва (хоча i невисокої якостi 

але значно дешевшої). 

Заходи щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків 

збуту відсутні, у зв'язку з тим, що політикою щодо виробництва та розвитку заводу керує власник 

контрольного пакету акцій, який не заінтересований в розвитку цього виробництва. 

 

Опис економічного середовища, в якому функціонує підприємство 
Спектр продукції електротехнічної галузі промисловості України , що випускає електричні 

машини та апаратуру, надзвичайно широкий. Сюди відносяться як електропобутові прилади (пральні та 

швейні машини, кухонні комбайни, пилососи), так і промислове устаткування - технологічні лінії, 

прилади, верстати, холодильні установки. Загальний стан галузі: виробничі потужності вітчизняних 

заводів дозволяють щорічно випускати близько 5 млн. одиниць різного електротехнічного обладнання. 

Однак сьогодні потенціал галузі задіяний лише на 16% внаслідок загального спаду , що почався ще в 

1990 р. У ході депресії відбулося скорочення обсягів випуску електротехнічного обладнання в цілому на 

60%. Виробництво ж деяких видів продукції (наприклад, врубових електродвигунів для бурового 

обладнання в шахтах) з 2000 р. припинилося через неплатоспроможність споживачів. Причин скорочення 

обсягів виробництва декілька. По-перше, зменшення державних замовлень, значною мірою орієнтованих 

на оборонну тематику. По-друге, невисока конкурентоспроможність вітчизняного електротехнічного 

устаткування в порівнянні з імпортними аналогами. По-третє, відсутність на більшості підприємств 

повноцінної маркетингової стратегії, припинення державного фінансування галузі, низька технологічна і 

технічна оснащеність підприємств. Сьогодні рівень рентабельності виробництва в електротехнічній 

промисловості країн Західної Європи перевищує український показник в чотири і більше разів. Причина 

в тому , що інвестиції в галузь не надходять, і вітчизняним підприємствам-виробникам доводиться 

розраховувати переважно на власні сили. Розвиток конкуренції на вітчизняному ринку електротехнічної 

продукції стримується вузькою спеціалізацією підприємств. Кожен завод орієнтований на випуск певного 

виду виробів (наприклад, електродвигунів), оскільки одночасне виробництво різної продукції на одному 

заводі вимагає значних коштів, яких у вітчизняного виробника поки немає. Багато заводів сьогодні 

працюють безпосередньо за конкретним замовленням, відмовившись від серійного виробництва. Немає 

сенсу нарощувати обсяги випуску продукції, яка не буде затребувана з причини обмеженого попиту в 

українського споживача. Разом з тим, вийти на західні ринки збуту вітчизняним виробникам складно 

через жорстку конкуренцію на них. Для реалізації своєї продукції на західному ринку ряд українських 

підприємств прагнуть придбати сертифікат міжнародного стандарту якості ISO 9001 (його вартість 

становить 50-70 тис. USD), при цьому попередньо забезпечивши собі довгострокові канали збуту. Станом 

на 31.12.2017 виробництво Товариством не здійснюється. 

 

2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності 

Концептуальною основою надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти 

фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).  

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу iсторичної вартостi з коригуваннями 

на переоцiнку основних засобiв та фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються вiдповiдно до вимог МСФЗ 39 

"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".  

Зазначена фінансова звітність є індивідуальною звітністю.  

Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової 

звітності надані  нижче. Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по всім 

наданим в звітності періодам, якщо не вказано інше.  

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі 

бухгалтерських записів  згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням 



коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно 

вимог МСФЗ. 

Фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк складена за формами звiтностi, що передбаченi українським 

законодавством по веденню бухгалтерського облiку i звiтностi (ч. 2 ст. 11 Закону про бухгалтерський 

облiк, п.п. 1 р. II НП (С)БО, абз. 2 п.1 1V НП (С) БО 1 з урахуванням вимог МСФЗ.  

Функціональна валюта та валюта подання 
Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою 

Товариства. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округлюється до 

найближчої тисячі, якщо не вказано інше. 

Припущення щодо функціонування Товариства в найближчому майбутньому 
Фінансова звітність була підготовлена, виходячи з припущення, що Товариство буде 

продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає 

реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності. При цьому слід зазначити, що 

на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з 

наслідками економічної кризи в країні. Стабілізація економічної ситуації в Україні буде значною мірою 

залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, що будуть здійснюватися урядом України. У той 

же час не існує чіткого уявлення того, яких заходів вживатиме уряд України для подолання кризи. У 

зв'язку з відсутністю чіткого плану заходів уряду по виходу з кризи неможливо достовірно оцінити ефект 

впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Товариства. В результаті виникає 

невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів 

Товариства та здатність обслуговувати і платити за своїми боргами в міру настання термінів їх 

погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті 

такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути 

оцінені. 

Судження щодо перерахунку фінансової звітності в умовах гіперінфляції 
Економічне середовище в країні за останні три роки дійшло таких показників, які спричинили усі 

передумови для необхідності проведення перерахунку фінансової звітності за 2017р. згідно з МСБО 29 

«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» . 

Керівництво проаналізувало також й інші критерії та динаміку додаткових показників 

економічного стану в країні та дійшло висновку, що в 2017 році економіка України почала виходити із 

стану глибоких інфляційних процесів, та відповідно МСБО 29 економічний стан в країні не відповідає 

ситуації, що характеризується гіперінфляцією. Враховуючи це, управлінським персоналом  Товариства 

прийнято рішення не проводити перерахунок фінансової звітності за 2017 р. 

 
3. Основні положення облікової політики  

Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає застосування певних важливих бухгалтерських 

оцiнок. Вона також вимагає, щоб при застосуваннi МСФЗ та облiкової полiтики Товариства її 

керiвництво використовувало власнi судження. 

Основнi засоби. Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

Товариства вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". 

Для  визначення  основних засобiв використовується вартiсна ознака у сумi 6000,00 грн. Передача 

(введення в експлуатацiю) таких матерiальних цiнностей для господарської дiяльностi Товариства, чи 

передача їх Товариства на пiдставi договору оренди, лiзингу чи подiбного роду угод здiйснюється на 

пiдставi актiв введення в експлуатацiю або актiв внутрiшньої (зовнiшньої) передачi цiнностей.  

Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобiв класифiкуються 

за окремими класами. 

Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до 

моменту початку експлуатацiї числяться у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi 

засоби. 

Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю, яка включає в себе вартiсть 

придбання i всi витрати пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. 

Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими 

витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю 

вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 



Лiквiдацiйна вартiсть - це сума коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при його вибуттi 

пiсля закiнчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. У разi 

якщо лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв оцiнити не представляється можливим або вона не 

iстотна по сумах, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється. 

Строк корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається 

комiсiєю з приймання основних засобiв та затверджується керiвництвом Товариства. Строк корисного 

використання основних засобiв переглядається щорiчно за результатами рiчної iнвентаризацiї. 

Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється 

рiвним термiну дiї договору лiзингу (термiну сплати лiзингових платежiв). 

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом 

виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв 

починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю. Усi основнi засоби амортизуються 

згiдно зi статею 145 "Податкового кодексу України". 

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати 

перiоду в мiру їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв 

капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi 

умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного 

об'єкта, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. 

Вiдповiдно до законодавства України земля, на якiй Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, є 

власнiстю держави, в балансi Товариства не вiдбивається. У подальшому, в разi придбання землi, вона 

буде вiдображатися у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання. 

На дату звiтностi використовувати для оцiнки основних засобiв модель собiвартостi. У 

подальшому основнi засоби оцiнюються за його собiвартiстю з  вирахуванням  накопиченої амортизацiї 

та накопичених збиткiв вiд знецiнення корисностi. 

У разi наявностi факторiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд 

знецiнення згiдно з МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

Основнi засоби, призначенi для продажу, та вiдповiдають критерiям визнання облiковуються 

вiдповiдно до МСФЗ 5. 

Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Товариства враховуються i вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи" 

Нематерiальними активами визнаються контрольованi суспiльством немонетарнi активи, якi не 

мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i використовуються 

пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в 

адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. 

Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: 

 патенти; 

 авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); 

 лiцензiї; 

 торговi марки, включаючи бренди i назви публiкацiй. 

Програмне забезпечення, яке є невiддiльним i необхiдним для забезпечення роботи основних 

засобiв, враховується в складi цих об'єктiв. 

Нематерiальние активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе 

вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 

Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу складається зi всiх витрат на 

створення, виробництво та пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-

дослiднi роботи) визнаються витратами в перiод їх виникнення. 

Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, 

якщо: 

 iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх 

економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi; 

 цi витрати можна достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу. 

Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої 

ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 



Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну їх 

використання, але не бiльше 20 рокiв. Нарахування амортизацiї починається в мiсяцi, наступному пiсля 

введення нематерiального активу в експлуатацiю. 

Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх постановцi 

на облiк спецiально комiсiєю, призначеною керiвником Товариства, виходячи з: 

 очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв використання 

або iнших факторiв; 

 строкiв використання подiбних активiв, затвердженого керiвництвом Товариства. 

На дату звiту нематерiальнi активи враховуються за моделлю собiвартостi з урахуванням 

можливого зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

Оренда. Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в 

основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв 

визнання певного в МСБО 17 "Оренда". Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. 

Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства за 

найменшою з вартостi або справедливої вартостi або дисконтованої вартостi мiнiмальних орендних 

платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як зобов'язання з 

фiнансової оренди, з подiлом на довгострокову i короткострокову заборгованiсть. 

Фiнансовi витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Вiдсоток 

визначається за встановленим орендодавцем у договорi оренди або як ставка можливого залучення. 

Фiнансовi витрати включаються до звiту про фiнансовi результати протягом вiдповiдного перiоду 

оренди. 

Оренднi платежi по операцiйнiй орендi вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати на 

пропорцiйно-тимчасовiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди. 

У разi надання в операцiйну оренду майна Товариства, суми, що пiдлягають отриманню вiд 

орендаря, вiдображаються як iнший операцiйний дохiд у сумi нарахованих поточних платежiв. 

Фiнансовi iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. З метою 

складання фiнансової звiтностi класифiкуються за категорiями: 

 призначенi для торгiвлi; 

 утримуванi до погашення; 

 наявнi для продажу; 

 iнвестицiї в асоцiйованi Товариства. 

Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн 

на прибуток або збиток. 

Iнвестицiї, мають фiксований термiн погашення i утримуванi до погашення облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю. Iнвестицiї, якi не мають фiксованого термiну погашення, облiковуються за 

собiвартiстю. 

Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на 

власний капiтал. 

Iнвестицiї в асоцiйованi Товариства враховуються за пайовим методом. 

Знецiнення активiв. Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з 

урахуванням знецiнення, яке облiковується вiдповiдно до МСБО 36. 

На дату складання фiнансової звiтностi Товариство визначає наявнiсть ознак знецiнення активiв: 

 зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну величину, нiж 

очiкувалося; 

 старiння або фiзичне пошкодження активу; 

 iстотнi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому 

середовищi, у якому дiє Товариство, що сталося протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим 

часом; 

 збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суттєво 

зменшити суму очiкуваного вiдшкодування активу; 

 перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; 

 суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi 

змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства. 

При наявностi ознак знецiнення активiв, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування 

активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: за справедливою вартiстю 



за мiнусом витрат на продаж та вартостi використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше 

балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд зменшення корисностi у звiтi про фiнансовi 

результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми очiкуваного вiдшкодування. 

Специфiка дiяльностi Товариства передбачає враховувати все пiдприємство як одиницю, яка 

генерує грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у разi вiдсутностi ознак знецiнення одиницi в 

цiлому у звiтностi не вiдображається. 

Витрати за позиками. Товариство для складання фiнансової звiтностi застосовує пiдхiд до облiку 

витрат на позики, вiдбитий в МСБО 23. 

Витрати за позиками (процентнi та iншi витрати, понесенi у зв'язку iз залученням позикових 

коштiв) визнаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, з вiдображенням у звiтi про 

фiнансовi результати, крiм квалiфiкованих активiв. 

До квалiфiкованих активiв вiдносяться необоротнi активи перiодом створення понад 3 мiсяцi. 

Запаси. Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. 

Запаси враховуються по однорiдних групах: 

 основнi (технологiчнi) сировина та матерiали; 

 iншi матерiали, в т.ч. будiвельнi; 

 запаснi частини; 

 паливо; 

 напiвфабрикати покупнi; 

 незавершене виробництво; 

 готова продукцiя; 

 товари покупнi. 

Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання та iнших витрат, 

безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. 

Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних 

витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загальновиробничих витрат. 

Розподiл загальновиробничих витрат проводиться на основi нормальної потужностi виробничого 

устаткування за допомогою розроблених коефiцiєнтiв. 

Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за 

фактичною собiвартiстю. Для калькулювання фактичної собiвартостi продукцiї, що випускається  

Товариством застосовується позаказний метод облiку витрат на виробництво.  

Товариство використовує наступнi статтi калькуляцiї: 

а) основнi технологiчнi комплектуючi; 

б) допомiжна сировина i матерiали; 

в) технологiчнi енергоресурси; 

г) заробiтна плата i нарахування на неї для основного технологiчного персоналу; 

д) загальновиробничi витрати. 

Товариство застосовує наступнi формули оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi у 

виробництво: 

а) за середньозваженою вартiстю: 

 сировина i матерiали для основного виробництва; 

 комплектуючi матерiали; 

 готова продукцiя; 

 незавершене виробництво; 

 напiвфабрикати; 

 паливо; 

 запаснi частини; 

 iншi матерiали. 

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або 

чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної 

дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат по продажу. 

Чиста вартiсть реалiзацiї для незавершеного виробництва i готової продукцiї на складi 

визначається за окремими найменуваннями. 



У тому випадку коли, чиста вартiсть реалiзацiї сировини i матерiалiв нижче собiвартостi, а цiна 

реалiзацiї готової продукцiї не змiнилася, зниження вартостi сировини i матерiалiв у звiтностi не 

вiдображається. 

Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi 

покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової 

звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом 

поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може 

бути класифiкована як поточна). 

Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає за 

реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i неторгова (iнша) 

дебiторська заборгованiсть. 

Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих 

активiв. 

У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та вiдображається 

за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з 

урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної заборгованостi. 

Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв 

сумнiвних боргiв. Резерв створюється з використанням методу класифiкацiї дебiторiв за наступними 

термiнами: 

- До 3-х мiсяцiв; 

- Вiд 3-х до 6-ти мiсяцiв; 

- Вiд 6-ти до 12 мiсяцiв; 

- Понад 12 мiсяцiв. 

Оцiночнi коефiцiєнти визначаються з використанням iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв i 

враховуючи чинники наявностi об'єктивних свiдчень того, що Товариство не зможе стягнути дебiторську 

заборгованiсть. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) враховується 

в залежностi вiд її виду по амортизованiй або по дисконтованiй вартостi. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в 

банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi 

у використаннi. 

Iноземна валюта. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України 

(гривнi), що є функцiональною валютою. 

Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у 

функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення операцiї. 

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, що враховуються в 

iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються у Балансi за курсом НБУ на дату складання 

звiтностi. 

Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком, у 

звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли. 

Зобов'язання i резерви. Облiк i визнання зобов'язань та резервiв в Товариства здiйснюється 

вiдповiдно до МСБО 37. Зобов'язання Товариства, класифiкується на довгостроковi (строк погашення 

понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 

Довгостроковi зобов'язання (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) вiдображаються в 

залежностi вiд виду або за амортизацiєю, або за дисконтованою вартiстю. 

Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в Балансi за первiсною 

вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 

Товариство здiйснює переказ частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу 

короткострокової, коли за станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми 

боргу залишається менше 365 днiв. 

Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або 

фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк 

ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. 



Товариство визнає в якостi резервiв - резерв вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з 

фонду оплати працi i розрахункового оцiночного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з 

даних попереднiх звiтних перiодiв з урахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду. 

Товариство визнає умовнi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку 

ймовiрностi їх виникнення та сум погашення, отриманої вiд експертiв. 

Винагорода працiвникам. Все винагороди працiвникам в Товариства враховуються як поточнi, 

вiдповiдно до МСБО 19. У процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує єдинi соцiальнi внески 

до Державного Пенсiйного фонду за своїх працiвникiв, в розмiрi передбаченому Законодавством 

України. 

Визнання доходiв i витрат. Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, 

коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума 

доходу може бути достовiрно визначена. 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до 

покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажено i право власностi 

передано), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18. 

Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї у вiдповiдностi з полiтикою 

Товариства не передбачено. 

У разi надання Товариством послуг з виконання робiт, обумовлених договором, протягом 

узгодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги, i розраховуються на 

основi загальної вартостi договору та вiдсотка виконання. 

Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу 

нарахування. 

Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання платежу. 

Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. 

Витрати з податку на прибуток. Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 12. 

Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються 

iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, 

розрахованої за правилами Податкового кодексу України. 

Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в 

зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй 

звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток 

розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового методу облiку зобов'язань. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковим ставкам, якi, як 

очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi 

податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому майбутньому 

було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату. 

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, 

що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi 

активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. 

Власний капiтал. Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Сума перевищення 

справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як 

емiсiйний дохiд. 

Товариство визнає резервний фонд в складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до 

Статуту пiдприємства. 

Товариство нараховує дивiденди учасникам, i визнають їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки в 

тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

Порядок розподiлу накопиченої прибутку встановлюється Зборами учасникiв. 

Сегменти. Товариство в силу своїх технологiчних особливостей i сформованою практикою 

органiзацiї виробництва займається одним видом дiяльностi. Тому господарсько-галузевi сегменти не 

видiленi. 

Географiчнi сегменти можуть бути видiленi за ознаками покупцiв i представляються у звiтному 

перiодi в тому випадку, якщо обсяг реалiзацiї iноземним покупцям перевищує 10% всього доходу вiд 

реалiзацiї. 



У разi розширення масштабiв дiяльностi Товариства та появi нових видiв виробництва або послуг 

Товариство буде подавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". 

Пов'язанi особи. Розкриття iнформацiї про пов'язаних осiб у фiнансовiй звiтностi Товариством 

вiдбувається згiдно вимог, якi наводяться в МСБО 24. 

Правила взаємин з покупцями та особливостi формування цiни реалiзацiї регламентуються 

Положенням про цiноутворення, затвердженому керiвництвом Товариства. 

Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати. Керiвництво Товариства визначає порядок, дату 

пiдписання фiнансової звiтностi та осiб уповноважених пiдписувати звiтнiсть. 

При складаннi фiнансової звiтностi Товариство враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати та 

вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10. 
 

4. Нові та переглянуті стандарти та тлумачення 
Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) випустила велику кількість 

стандартів та поправок до них, перелік яких наведено у таблиці: 
Назва 

 
Статус Дата випуску 

першої редакції 

стандарту 

Дата набрання  
чинності (річні періоди, що 

починаються на вказану 

дату або  
після неї) 

Набирають чинності для річних (і відповідних проміжних) періодів, що закінчуються 31 грудня 2017р. або після цієї дати 
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» (випущений у 2010 році)  Допускається 

дострокове 

застосування 

Жовтень 2010р. Див. Прим. нижче 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 и МСФЗ (IFRS) 9 «Дата обов'язкового 

набрання чинності МСФЗ (IFRS) 9 й розкриття інформації при 
переході до нового порядку обліку»  

Допускається 

дострокове 
застосування 

Жовтень 2010р. Див. Прим. нижче 

«Облік хеджування й поправки к МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IFRS) 7 и 

МСФЗ (IAS) 39»  

Допускається 

дострокове 
застосування 

Листопад 2013р. Див. Прим. нижче 

Поправки до МСФЗ (IАS) 7 - “Ініціатива у сфері розкриття 

інформації” 

Допускається 

дострокове 

застосування 

Січень 2016р. 1 січня 2017р. 

Поправки  до МСФЗ (IAS) 12 «Визнання відстрочених податкових 

активів щодо нереалізованих збитків»  

Допускається 

дострокове 

застосування 

Січень 2016р. 1 січня 2017р. 

МСФЗ (IFRS) 15 “Виручка за договорами з покупцями” Допускається 
дострокове 

застосування 

Травень 2014р. 1 січня 2018р. 

МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти” (випущений у 2014р.) Допускається 
дострокове 

застосування 

Липень 2014р. 1 січня 2018р. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 і МСФЗ (IАS) 28 - “Продаж або 

внесок активів в угодах між інвесторами і його залежною 
організацією або спільним підприємством” 

Допускається 

дострокове 
застосування 

Вересень 2014р. Див. Прим. нижче 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація й оцінка операцій з 

виплат на основі акцій»  
 

Допускається 

дострокове 
застосування 

Червень 2016р. 1 січня 2018р. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з 

покупцями»  

Допускається 

дострокове 
застосування 

Квітень 2016р. 1 січня 2018р. 

МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда” Допускається 

дострокове 

застосування 

Січень 2016р. 1 січня 2019р. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 

“Фінансові інструменти” разом з МСФЗ (IFRS) 4 “Договори 

страхування»  

Див. Прим. нижче Вересень 2016р. Див. Прим. нижче 

Раз'яснення КРМФО (IFRIC) 22 «Операції в іноземній валюті й 
попередня оплата»  

Допускається 
дострокове 

застосування 

Грудень 2016р. 1 січня 2018р. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переведення у категорію або з 
категорії інвестиційної нерухомості»  

Допускається 
дострокове 

застосування 

Грудень 2016р. 1 січня 2018р. 

«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр.» Допускається 

дострокове 
застосування 

Грудень 2016р. Див. Прим. нижче 

МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування»  Допускається 

дострокове 
застосування 

Травень 2016р. 1 січня 2021р. 

Раз'яснення КРМФО (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил 

обчислення податку на прибуток» 

Допускається 

дострокове 

Червень 2016р. 1 січня 2019р. 



застосування 

        

МСФЗ (IFRS) 9 (в редакції 2014 року) випущений в липні 2014 року, замінив МСФЗ (IFRS) 9 (в 

редакції 2009 року), МСФЗ (IFRS) 9 (в редакції 2010 року), Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 і МСФЗ (IFRS) 9 

«Дата обов'язкового вступу в силу МСФЗ (IFRS) 9 і розкриття інформації при переході до нового 

порядку обліку» і МСФЗ (IFRS) 9 (в редакції 2013 року) («Облік хеджування і поправки до МСФЗ (IFRS) 

9, МСФЗ (IFRS) 7 і МСФЗ (IAS) 39"). МСФЗ (IFRS) 9 (в редакції 2014 року) застосовується до річних 

періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати.  

У грудні 2015 року Рада з МСФЗ відклала вступ в силу поправок до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ 

(IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його асоційованою організацією або 

спільним підприємством» на невизначений строк до завершення свого дослідницького проекту за 

методом пайової участі. 

У вересні 2016 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 4, щоб вирішити питання, 

що виникають у зв'язку із різними датами вступу в силу МСФЗ (IFRS) 9 і нового стандарту з обліку 

договорів страхування МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти". Поправки передбачають дві альтернативні 

можливості для організацій, що випускають договори, що належать до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 

4, а саме тимчасове звільнення і метод накладення. Тимчасове звільнення дозволяє організаціям, які 

задовольняють певним критеріям, відкласти дату впровадження МСФЗ (IFRS) 9 до дати вступу в силу 

МСФЗ (IFRS) 17 (тобто 1 січня 2021 року). Метод накладення дозволяє організації, яка застосовує МСФЗ 

(IFRS) 9 починаючи з 2018 року, виключати зі складу прибутку або збитку вплив деяких облікових 

невідповідностей, які можуть виникнути в результаті застосування МСФЗ (IFRS) 9 до початку 

застосування МСФЗ (IFRS) 17. 

У грудні 2016 року Рада з МСФЗ випустила «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 

рр.». 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших організаціях», в яких 

роз'яснюється обсяг інформації, що розкривається згідно з МСФЗ (IFRS) 12 щодо часток участі 

організації в дочірній організації, спільному підприємстві або асоційованому підприємстві, які 

класифікуються (або включені в склад ліквідаційної групи, яка класифікується) як призначені для 

продажу або припинена діяльність відповідно до МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та припинена діяльність», вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 

року або після цієї дати. Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів 

фінансової звітності», які скасовують дію деяких короткострокових звільнень, і поправки до МСФЗ (IAS) 

28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства», в яких роз'яснюється рішення 

оцінювати інвестиції в асоційовану організацію або спільне підприємство за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток у відповідності до МСФЗ (IFRS) 9, вступають в силу для річних періодів, що 

починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. 

У травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», новий 

всеохоплюючий стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання 

визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він замінить 

собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти", який був випущений в 2005 році. МСФЗ (IFRS) 17 набуває 

чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї дати. 

Перелічені вище стандарти та поправки, які набирають чинності для річних (і відповідних 

проміжних) періодів, що закінчуються 31 грудня 2017р. або після цієї дати не мають суттєвого впливу на 

фінансове положення та фінансовий результат Товариства.  

Що стосується МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, Товариство не планує застосовувати оновлений 

МСФЗ (IFRS) 9 раніше встановленого терміну чинності (01 січня 2018 року). 

      Що стосується застосування інших стандартів та інтерпретацій, що були опубліковані, але не 

набрали чинності, вони не впливають на звітність 2017 року, оскільки не будуть застосовуватись 

Товариством раніше їх вступу в чинність. Керівництво Товариства розглядає застосування таких 

стандартів у фінансовій звітності за відповідні майбутні періоди. Вплив застосування даних стандартів на 

фінансову звітність за майбутні періоди в даний час оцінюються керівництвом.   

 
5.  Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення 

 Товариство робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi. 

Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших 

факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за 



iснуючих обставин. Крiм вказаних оцiнок, керiвництво Товариства також використовує певнi професiйнi 

судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш 

суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть 

бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового 

року, включають: 

а) припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Товариство буде 

продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство. Це припущення грунтується на поточних 

намiрах та фiнансовому станi Товариства. 

б) резерв сумнiвної заборгованостi. Товариство регулярно проводить аналiз дебiторської 

заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Товариство 

використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли позичальник 

зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. 

Товариство аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi даних спостережень, 

що вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов'язань позичальниками в складi групи або 

змiну державних чи мiсцевих економiчних умов, що спiввiдноситься з випадками невиконання 

зобов'язань за активами у складi групи. Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних 

про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й 

об'єктивних ознак зменшення корисностi за групами дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного 

досвiду, Товариство використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи 

дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин.  

в) знецiнення основних засобiв. На кожну звiтну дату Товариство визначає наявнiсть об'єктивних 

ознак знецiнення основних засобiв. Якщо такi об'єктивнi ознаки iснують, Товариство оцiнює 

вiдновлювану вартiсть активу. Вартiсть вiдшкодування активу - це справедлива вартiсть активу або 

одиницi, що генерує грошовi кошти, за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання 

активу, залежно вiд того, яка з них бiльша. Вартiсть вiдшкодування визначається для окремого активу, за 

винятком випадкiв, коли вiд активу не надходять грошовi потоки, що є значною мiрою незалежними вiд 

грошових потокiв, що надходять вiд iнших активiвабо груп активiв. Для цього необхiдно розраховувати 

корисну вартiсть одиниць, що генерують грошовi кошти, на якi вiднесений об'єкт основних засобiв. Для 

розрахунку корисної вартостi Товариство повинна здiйснити оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових 

потокiв вiд одиницi, що генерує грошовi кошти, а також обрати вiдповiдну ставку дисконту, необхiдну, 

щоб обчислити приведену вартiсть цих грошових потокiв. 

г) справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна 

обмiняти фiнансовий iнструмент при здiйсненнi поточної операцiї мiж двома зацiкавленими сторонами, 

за винятком випадкiв примусового продажу або лiквiдацiї фiнансового iнструменту. Найкращим 

пiдтвердженням справедливої вартостi є цiна фiнансового iнструмента, що котирується на ринку. 

Оцiночна справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Товариством iз використанням 

наявної ринкової iнформацiї, якщо така iснує, та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для iнтерпретацiї 

ринкової iнформацiї з метою визначення оцiночної справедливої вартостi обов'язково необхiднi 

суб'єктивнi судження. Україна демонструє ознаки ринку, що розвивається, а економiчнi умови й надалi 

обмежують рiвень активностi фiнансових ринкiв. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або 

вiдображати операцiї продажу за вимушено низькою цiною, тому вони можуть не вiдображати 

справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. Для визначення ринкової вартостi фiнансових 

iнструментiв керiвництво застосувало всю наявну ринкову iнформацiю.  

д) фiнансовi активи, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедливою вартiстю 

iнструментiв з плаваючою процентною ставкою зазвичай є їхня балансова вартiсть. Розрахункова 

справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою базується на розрахункових 

майбутнiх очiкуваних грошових потоках, що мають бути отриманi, дисконтованих iз застосуванням 

поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик та строк до 

погашення, який залишився.  

е) зобов'язання, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть зобов'язань 

визначалась iз застосуванням методик оцiнки. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з 

фiксованою процентною ставкою та встановленим строком погашення базується на розрахункових 

грошових потоках, дисконтованих iз застосуванням поточних процентних ставок для нових iнструментiв, 

що мають подiбний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. Справедлива вартiсть 



зобов'язань, що погашаються за вимогою або пiсля завчасного повiдомлення, розраховується як сума до 

погашення за вимогою, дисконтована з першої дати подання вимоги про погашення зобов'язання.  
  

6. Рекласифікації у фінансової звітності за звітний рік у порівнянні з фінансовою звітністю 

попереднього року та виправлення помилок 

Рекласифікації порівняльних сум не було. 

Виправлення помилок минулих періодів складає 23 тис.грн.(нарахування резерву відпусток). 

 

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності (тис.грн.) 
 

Примiтка 1. Концептуальна основа фiнансової звiтностi за 2017 рiк. Концептуальною основою 

фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2017 р., є бухгалтерськi полiтики, що базуються на 

вимогах МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi 

набрали чинностi, i полiтики, якi прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого 

повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2017р., а також обмеження застосування 

МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО 1. 

Рiзницi, якi виникають внаслiдок застосування вимог МСФЗ до операцiй та подiй при складаннi 

балансу на дату переходу на МСФЗ, вiдображаються у складi нерозподiленого прибутку (збитку) на 

початок звiтного року. 

 

Примiтка 2. Iнвестицiйна нерухомiсть. До складу iнвестицiйної нерухомостi Товариства входять: 

Будiвлi та споруди (розташованi за адресою м. Покровськ, вул. Захисників України, 130) були 

передані в оренду згiдно Договору оренди нерухомого майна № 6/16 вiд 17.05.2016 р. з КП «Управління 

міського господарства»", № 9/16 від 01.09.16 р. з Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський 

агрегатний завод», № 11/16 від 01.09.2016 р. з Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський 

агрегатний завод», № 15/16 від 01.10.16 р. з ПАТ «Норд». 

Облiковою полiтикою ПАТ передбачено вiдображення iнвестицiйної нерухомостi на дату балансу 

за їх собiвартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї (модель собiвартостi). Станом на 31.12.2017 р. 

первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Товариства складає 7719 тис. грн. Знос складає 3882 тис. 

грн. Залишкова вартiсть складає 3837 тис.грн. За звiтний перiод Товариством нарахована  амортизацiя 

iнвестицiйної нерухомостi у сумi  101 тис. грн. За 2017р. доходи вiд оренди необоротних активiв склали 

860 тис. грн. 

 

Примiтка 3. Основнi засоби. Основнi питання облiку основних засобiв регламентовано МСБО 16 

"Основнi засоби". Зокрема, оцiнцi основних засобiв пiсля їх визнання активами (тобто на дату балансу) 

присвячено параграф 29 МСБО 16. Так, суб'єкт господарювання має обирати своєю облiковою полiтикою 

або модель собiвартостi в параграфi 30, або модель переоцiнки в параграфi 31, i йому слiд застосовувати 

цю полiтику до всього класу основних засобiв.  

Облiковою полiтикою ПАТ передбачено вiдображення основних засобiв на дату балансу за їх 

собiвартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї (модель собiвартостi). 

Основні засоби за залишковою вартістю по групам наведені нижче, тис.грн: 

групи машини та 

обладнання 

транспортні 

засоби 

інструменти, 

прилади та 

інвентар 

інші МНМА Всього 

31.12.16 619 21 8 3 50 701 

Надійшло за рік 286 - 8 - 16 310 

амортизація 28 9 2 1 - 40 

вибуло 272 - - - 8 280 

31.12.17 605 12 14 2 58 691 

 

Пiдприємство володiє основними засобами, що значаться на його балансi на правах володiння, 

розпорядження, користування, без обмеження у термiнах. 



На Пiдприємствi надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше вибуття, ремонти основних засобiв 

здiйснювалися в цiлому вiдповiдно до вимог МСБО 16 "Основнi засоби".  

Згiдно вимог МСБО 16 "Основнi засоби" на Пiдприємствi та Наказу про облiкову полiтику 

Пiдприємства амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, виходячи iз строку корисного 

використання об'єктiв основних засобiв; 

Нарахування амортизацiї активу починається з мiсяця, що наступає за мiсяцем введення його в 

експлуатацiю. Амортизацiя нараховується лiнiйним методом до  кiнця того мiсяця, у якому наступає 

зрiвняння вартостi амортизацiйних вiдрахувань з початковою вартiстю основного засобу, або у якому 

основний засiб призначено для лiквiдацiї, або його продано чи виявлено недостачу. 

ПАТ визначено строк корисного використання основних засобiв  до кiнця того мiсяця, у якому 

наступає зрiвняння вартостi амортизацiйних вiдрахувань з початковою вартiстю основного засобу, але не 

менше мiнiмально допустимого строку, встановленого Податковим Кодексом. Перегляду термiнiв 

корисного використання основних засобiв протягом звiтного року не вiдбувалось. 

Витрати на ремонт та вiдновлення визнаються у звiтi про фiнансовi результати, в перiодi, в якому 

такi витрати були понесенi, та включаються до адмiнiстративних витрат, окрiм випадкiв, коли такi 

витрати необхiдно капiталiзувати. Витрати на утримання основних засобiв визнаються як 

адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати. Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 р.  ПАТ не мало 

потенцiйних угод з придбання (продажу) основних засобiв.  

ПАТ не проводилась переоцiнка вартостi основних засобiв так, як їх вартiсть вiдповiдає 

ринковому стану вартостi таких основних засобiв. Також не виникало необхiдностi у залученнi 

незалежного оцiнювача. Всi основнi засоби знаходяться в експлуатацiї. У ПАТ не виникає необхiдностi 

визнання знецiнення основних засобiв. 

 

Примiтка 4. Нематерiальнi активи. На звiтну дату Товариство не має потенцiйних угод з 

придбання нематерiальних активiв. 

 

Примiтка 5. Оперативний лiзинг (оренда). ПАТ "Завод "Електродвигун" уклав договори оренди 

рухомого та нерухомого майна,  а саме: 

1) з власником iстотної долi ПАТ "Норд": договiр оренди нерухомого майна №22 вiд 01.12.2012 р. 

Розірваний з 01.04.2016 р.  

2) Договiр оренди  майна (оснастки, обладнання) № 23 вiд 01.12.2012 р. Розірваний з 01.04.2016 р.  

3) договір оренди нежитлового приміщення №7/16 від 01.09.2016 року з Публічне акціонерне 

товариство «Дніпропетровський агрегатний завод». 

4) договір оренди нежитлового приміщення № 13 від 01.09.2016 року з КП «Управління міського 

господарства». 

Первiсна вартiсть нерухомого майна   7719  тис. грн., залишкова вартiсть 3882 тис. грн. Питома 

вага переданої в оренду нерухомостi складає 100%. 

За 2017р. доходи вiд оренди необоротних активiв склали 860 тис. грн. 

 

Примiтка 6. Фiнансовий лiзинг (оренда). За звiтний перiод  у Товариства не було договорiв  

фiнансового лiзингу. 

 

Примiтка 7. Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття. 

Довгострокових активiв, якi призначенi для продажу, та активiв групи вибуття у Товариства протягом 

2017 року не було. 

 

Примiтка 8. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi iнструменти Товариства 

первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку прiоритетне за вартiстю їх придбання 

чи виникнення (за первiсною або справедливою вартiстю). 

Фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку подiляються на фiнансовi активи, фiнансовi 

зобов'язання, iнструменти власного капiталу та похiднi фiнансовi iнструменти.  

До фiнансових активiв Товариства належать грошовi кошти та їх еквiваленти; дебiторська 

заборгованiсть; iншi фiнансовi активи. До фiнансових зобов'язань включаються фiнансовi зобов'язання, 

призначенi для перепродажу, фiнансовi гарантiї та iншi фiнансовi зобов'язання.  З метою бухгалтерського 

облiку зобов'язання подiляються на довгостроковi, поточнi, забезпечення, непередбаченi зобов'язання та 



доходи майбутнiх перiодiв. На момент придбання фiнансовi активи та зобов'язання визнаються за 

справедливою вартiстю або за собiвартiстю (амортизованою собiвартiстю).  

Залишки грошових коштiв Товариства на кiнець звiтного року становлять 22 тис. грн., у тому 

числi грошовi кошти на рахунку в банку - 22 тис. грн. 

У Товариствi бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до  МСБО 39 

"Фiнансовi iнструменти; визнання та оцiнка", яким визначенi методологiчнi принципи формування в 

бухгалтерському облiку крiм всього iншого iнформацiї про дебiторську заборгованiсть i розкриття її у 

фiнансовiй звiтностi.  

На Пiдприємствi дебiторська заборгованiсть за реалiзованi продукцiю i товари, за виконанi 

роботи, за виконанi послуги, за реалiзованi запаси вiдображалася одночасно з визнанням доходу в 

розмiрi, зазначеному в первинних документах. 

Дебiторська заборгованiсть по авансах i передплатам виданим вiдображалася одночасно зi 

сплатою коштiв (реалiзацiєю немонетарних активiв) у розмiрi таких оплат (доходу вiд реалiзацiї 

немонетарних активiв). 

Зменшення дебiторської заборгованостi вiдображалося одночасно зi збiльшенням активiв у 

розмiрi такого збiльшення, або зi зменшенням зобов'язань у розмiрi такого зменшення. 

Довгострокова i поточна дебiторська заборгованiсть вiдображенi в I i II роздiлах активу балансу 

вiдповiдно.   

Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи i послуги на 31.12.2016 

р. складає 1130 тис. грн., у тому числi за термiном непогашення: 

- до 12 - ти мiсяцiв 0,0 тис.грн. 

- вiд 12 до 18 - ти мiсяцiв  0,0 тис.грн. 

- вiд 18-ти до 36 - ти мiсяцiв 1130,0 тис.грн. 

Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи i послуги на 31.12.2017 

р. складає 1248 тис. грн., у тому числi за термiном непогашення: 

- до 12 - ти мiсяцiв  190 тис.грн. 

- вiд 12 до 18 - ти мiсяцiв  ______ тис.грн. 

- вiд 18-ти до 36 - ти мiсяцiв  1058 тис.грн. 

 

Основні дебiтори, доля яких перевищує 5 % вiд загальної  дебiторської заборгованностi: 

- ПрАТ "Торговий Альянс " (пов'язана особа) - дебiторська заборгованiсть за оренду складає 1024 

тис. грн. 

- ПАТ "Норд" (пов'язана особа) - дебiторська заборгованiсть за вiдвантажені виробничi запаси 

складає 34 тис. грн. 

- АТ “ДАЗ” - дебiторська заборгованiсть за комунальнi послуги та оренду складає 187 тис. грн. 

 

У статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" показується чиста реалiзацiйна вартiсть  

заборгованостi дебiторiв, яка не може бути включена до iнших статей дебiторської заборгованостi та яка 

вiдображається у складi оборотних активiв. Ця заборгованiсть дебiторiв становить 21 тис. грн. та включає 

розрахунки за податковим кредитом - 7 тис. грн., розрахунки з юридичними особами за послуги — 11 

тис.грн., інші — 3 тис.грн. 

Станом на 31.12.2017р. резерв сумнівних боргів відсутній. 
          
Середньорічна оборотність товарної дебіторської заборгованості – показує скільки разів на рік 

обернулися кошти, вкладені у розрахунки. 

Показник оборотності дебіторської заборгованості = Виручка / Середньорічна сума дебіторської 

заборгованості 

Середньорічний обсяг дебіторської заборгованості = (Дебіторська заборгованість на початок року 

+ Дебіторська заборгованість на кінець року) / 2  

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (2017р.)  = 1658 / ((1130+1248)/2) = 

1658/1189=1,39 . 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (2016р.)  =  808 / ((1228+1130)/2) = 

808/1179=0,69. 



Спостерігається позитивна динаміка, у 2017 році оборотність товарної дебіторської  

заборгованості вище, ніж у 2016 році. Показники оборотності дебіторської заборгованості корисно 

порівнювати з оборотністю кредиторської заборгованості.  
 
Примiтка 9. Фiнансовi активи. Станом на 31.12.2017р. у Товариства немає фiнансових активiв, 

доступних для продажу.  

 

Примiтка 10. Поточнi зобов'язання. Протягом звiтного перiоду Пiдприємство кредитiв банкiв не 

використовувало. 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги  на 31.12.201 р. відсутня. 

Розрахунки по заробiтнiй платi i з пiдзвiтними особами здiйснюються вiдповiдно до чинного 

законодавства. Заборгованость робiтникам та службовцям по оплатi працi на 31.12.2016 р. становить 44 

тис. грн., на 31.12.2017р. – 139 тис.грн. 

Заборгованість зі страхування на 31.12.2016 р. становить 9 тис. грн., на 31.12.2017р. – 25 тис.грн. 

Заборгованiсть перед бюджетом на 31.12.2016р. складає 61 тис. грн. в тому числi: 

- Податок на доходи фiзичних осiб – 10 тис. грн. 

- оренда землі -  14 тис.грн. 

- ПДВ -  37 тис.грн. 

Заборгованiсть перед бюджетом на 31.12.2017р. складає 60 тис. грн. в тому числi: 

- Податок на доходи фiзичних осiб – 30 тис. грн. 

- оренда землі -  30 тис.грн. 

 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31.12.2016р. складає 192 

тис.грн., у т.ч. перед КП "Управління міського господарства" у сумі 190 тис.грн. за послуги та готову 

продукцію.  

Станом на 31.12.2017р. поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами складає 75 

тис.грн., у т.ч. перед КП "Управління міського господарства" у сумі 56 тис.грн. за послуги, перед ТОВ 

«ЛІДЕР ПРОМСНАБ» - заборгованість за послуги - 15 тис.грн. 

 

У статтi "Iншi поточнi зобов'язання" показується сума зобов'язань, якi не можуть бути включенi 

до iнших статей роздiлу "Поточнi зобов'язання". Станом на 31.12.2017. -  на суму 30 тис.грн., у тому 

числi: 

- Управлiння  ПФУ у м. Красноармiйськ - заборгованiсть за пiльгову пенсiю 27 тис. грн. 

- інші — 3 тис.грн. 

Кредиторська заборгованість перед пов'язаними особами станом на 31.12.2017р. складає 460,00 

грн. - ПАТ “НОРД” за оренду автомобіля. 
"Iншi поточнi зобов'язання" станом на 31.12.2017р. складають 265 тис.грн., у тому числi: 

- АТ «ДАЗ» - заборгованість за послуги з ремонту кровлі виробничого корпусу 205 тис.грн. 

- Управлiння  ПФУ у м. Покровськ - заборгованiсть за пiльгову пенсiю 38 тис. грн. 

-  заборгованість перед підзвітними особами — 12 тис.грн. 

- інша – 10 тис.грн. 

Кредиторська заборгованість перед пов'язаними особами станом на 31.12.2017р. складає 1760,00 

грн. – перед ПАТ “НОРД” за оренду автомобіля; 1200,00 грн. – перед ТОВ «ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР» за 

депозитарні послуги. 
 
У 2017р. нараховано поточні забезпечення (резерв відпусток) за минулий рік у сумі 23 тис.грн. 

 

Середньорічна оборотність товарної кредиторської  заборгованості  – показує розширення або 

зниження комерційного кредиту, наданого підприємству.  

Показник оборотності кредиторської заборгованості = Чиста виручка від реалізації продукції/ 

Середньорічна сума кредиторської заборгованості ;  

Середньорічна сума кредиторської заборгованості = (Кредиторська заборгованість на початок 

року + Кредиторська заборгованість на кінець року) / 2  

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (2017р.)  = 1658/(3+0)/2) =1658/1,5 

=1105,32. 



Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (2016р.)  = 808/((116+3)/2) =808/59,5 =13,58. 

 Зростання коефіцієнта означає збільшення швидкості оплати заборгованості підприємства. 

Оборотність товарної кредиторської заборгованості значно вище за оборотність товарної дебіторської 

заборгованості. 
 
Визнаний дохід від списання товарної кредиторської заборгованості у звітному році, у т.ч. перед 

пов’язаними сторонами (МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації») відсутній. 
 
Примiтка 11. Запаси. На Пiдприємствi бухгалтерський облiк товарно-матерiальних цiнностей 

ведеться вiдповiдно до МСФО (IAS) 2 "Запаси", яким визначенi методологiчнi принципи формування в 

бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси i розкриття її у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до МСФО 

(IAS) 2 на 31.12.2016 р. вартiсть запасiв склала 114 тис. грн., у тому числi:  

- виробничi запаси - 69 тис. грн. 

- готова продукція — 45 тис.грн. 

Станом на 31.12.2017р. запаси складають 74 тис.грн., у тому числі: 

- сировина і матеріали – 69 тис.грн. 

- готова продукція – 5 тис.грн. 

 

На Пiдприємствi прийнята постiйна система урахування запасiв. Придбанi або виготовленi запаси 

зараховуються на баланс Пiдприємства по їхнiй фактичнiй собiвартостi, що визначається виходячи з 

витрат на їхнє придбання або виготовлення. При вiдпустцi запасiв у виробництво, продаж або iнше 

вибуття оцiнка їх здiйснюється по методу середньозваженої собiвартостi (МСФО (IAS) 2.25). У балансi 

запаси вiдображаються по найменшої з двох оцiнок - початкової вартостi або чистої вартостi реалiзацiї. 

Сума запасів, визнаних як витрати протягом періоду: 
Групи  31.12.17 

Сировина і матеріали 131 
Паливо 39 
Будівельні матеріали  
Запасні частини 7 
Інші матеріали                 145 

Всього 322 
 

Сума списання вартості запасів, визнана як витрати (собівартість, операційні витрати та ін.) 

(п. 36 МСБО 2 «Запаси») 

Собівартість реалізованих запасів— 633 тис.грн.; 

Адміністративні витрати —  1552 тис.грн.; 

Інші операційні витрати —  788 тис.грн. 
 
Примiтка 12. Доходи та витрати. Звiт про сукупнi прибутки та збитки. Доходи та витрати 

визнаються у вiдповiдностi з основними принципами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а 

саме: нарахування, вiдповiдностi доходiв i витрат, обачностi. 

Товариством застосовується метод нарахування, згiдно з яким результати операцiй та iнших подiй 

визнаються, коли вони вiдбуваються та вiдображаються у фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони 

вiдносяться. Статтi доходiв та  видаткiв визнаються i оцiнюються в момент продажу активу або в мiру 

надання послуг, незалежно вiд того, коли були отриманi або сплаченi кошти. 

Доходи Товариства - збiльшення економiчної вигоди протягом звiтного перiоду у формi 

надходження або зростання вартостi активiв, або зменшення зобов'язань, яке впливає на збiльшення 

капiталу i не є внесками учасникiв товариства. 

Головними джерелами формування доходiв Товариства в 2017р. було надавання послуг з 

виробництва трубопроводу та компенсація комунальних послуг, надання в оренду нежитлових 

приміщень 

Не є доходами: отримання дебiторської заборгованостi, отримання коштiв за послуги, якi не 

наданi, отримання внескiв на формування статутного капiталу. 

Витрати Товариства - зменшення економiчної вигоди у звiтному перiодi у формi вiдпливу, або 

зменшення вартостi активiв, або збiльшення зобов'язань товариства, яке впливає на зменшення капiталу i 



не є розподiлом мiж учасниками товариства. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного 

перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi. 

Облiкова полiтика Товариства щодо доходiв та  витрат  спрямована на забезпечення:        

-  чiткого дотримання Товариством єдиних принципiв i правил нарахування та вiдображення в 

бухгалтерському облiку, а також у фiнансовiй звiтностi за вiдповiдними рахунками (в розрiзi видiв 

операцiй, фiнансових iнструментiв i контрагентiв) продажу готової продукцiї, надання послуг, 

фiнансових та iнших доходiв i витрат, здiйснення контролю за своєчасним надходженням нарахованих 

доходiв; 

- оптимiзацiї податкових витрат, здiйснення контролю за адмiнiстративними витратами, 

витратами на капiтальнi iнвестицiї, господарськi та iншi потреби; 

- своєчасного застосування передбачених чинним законодавством правових важелiв впливу на 

контрагентiв, якi затримують сплату Товариству вiдвантаженої продукцiї, допускають значнi розриви 

мiж нарахованими i сплаченими доходами. 

Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв вiд реалiзованої продукцiї та iнших 

доходiв та витрат Товариства є: 

принцип нарахування:  доходи  i  витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку пiд час їх 

виникнення, а не пiд час надходження або сплати грошей; 

принцип вiдповiдностi:  для   визначення   результату  звiтного  перiоду  необхiдно  спiвставити 

доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв; 

принцип обережностi: принцип, в межах якого застосовуються два попереднi принципи, з метою 

недопущення як переоцiнки активiв або доходiв товариства, так i недооцiнки зобов'язань або витрат. 

доходи i витрати облiковуються в перiодi, до якого вони належать; 

здiйсненi витрати та отриманi доходи, що належать до майбутнiх перiодiв, облiковуються як 

вiдстроченi витрати та доходи. 

Товариство застосовує зазначенi принципи за умов, якщо: 

фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з продажем продукцiї (товарiв, робiт, послуг), може 

бути точно оцiненим; 

доходи i витрати вiдповiдають виникненню заборгованостi та зобов'язань за ними.  

Вказанi умови вважаються виконаними при наявностi: 

 1) угод про надання (отримання) продукцiї (товарiв, робiт, послуг); 

 2) документiв, якi пiдтверджують надання або отримання продукцiї (товарiв, робiт, послуг). 

Доходи та витрати Товариства визначаються, як правило, методом нарахування, тобто статтi 

доходiв i витрат вiдображаються в облiку та звiтностi в тому перiодi, коли вони виникли незалежно вiд 

дати надходження або сплати грошових коштiв. 

 

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї за 2017 рiк склав 1658 тис. грн., а саме: 

- від реалізації готової продукції — 255 тис.грн.; 

- від реалізації послуг — 1403 тис.грн. 

 

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї за 2017 рiк склав 1658 тис. грн., а саме: 

- від реалізації готової продукції 255 тис.грн.; 

- від реалізації послуг — 1403 тис.грн. (а саме послуги в виготовлення трубопроводу, послуги з 

реалізації комунальних послуг) 

 

У статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарів,робіт, послуг)" (рядок 2050 форми № 2) 

вiдображається собiвартiсть реалiзованих послуг та готової продукції, що складає за 2016р. - 713 тис. грн. 

, за 2017р. – 633 тис.грн. 

 

Валовий прибуток (збиток) вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг (рядок 2090 Форми № 2) 

визначається як рiзниця мiж сумою чистого доходу вiд реалiзацiї (рядок 2000 Форми № 2) i собiвартiстю 

реалiзованої продукцiї та послуг (рядок 2050 Форми № 2). Валовий прибуток склав в 2016 роцi  95 тис. 

грн., в 2017р. – 1025 тис.грн. 

У статтi "Iншi операцiйнi доходи" (рядок 2120) вiдображається сума iнших доходiв вiд 

операцiйної дiяльностi Пiдприємства. За 2016р. на суму 519 тис.грн., а саме: 

- вiд оренди необоротних активiв на суму 297 тис. грн.; 



- вiд реалiзацiї оборотних активiв на суму 131 тис. грн.; 

- інші на суму 91 тис. грн. 

За 2017р. "Iншi операцiйнi доходи" склали 901 тис.грн., а саме: 

- вiд оренди необоротних активiв на суму 860 тис. грн.; 

- вiд реалiзацiї оборотних активiв на суму 36 тис. грн.; 

- інші на суму 5 тис. грн. 

 

У статтi "Адмiнiстративнi витрати" (рядок 2130) вiдображаються загальногосподарськi витрати 

пов'язанi з керуванням i обслуговуванням Пiдприємства. Їх розмiр у 2016 роцi склав 585 тис. грн., а саме: 

- собiвартiсть придбаних матеріалів (канцтовари) запасiв - 13 тис. грн. 

- витрати на оплату праці - 291 тис. грн.,  

- відрахування ЕСВ – 65 тис.грн., 

- амортизація ОФ – 32 тис.грн., 

-інші витрати – 181 тис.грн. 

- послуги банку – 3 тис.грн. 

 

У 2017 роцi сума адміністративних витрат склала 1552 тис. грн., а саме: 

- собiвартiсть придбаних матеріалів (канцтовари) запасiв - 36 тис. грн. 

- витрати на оплату праці - 994 тис. грн.,  

- відрахування ЕСВ – 221 тис.грн., 

- амортизація ОФ 22  тис.грн., 

-інші витрати – 273 тис.грн. 

- послуги банку – 6 тис.грн. 
 
Iншi операцiйнi витрати у 2016 роцi становлять 384 тис. грн., а саме: 

- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 108 тис. грн. 

- витрати на штрафи - 24 тис. грн.; 

- витрати від списання ОФ — 116 тис.грн.; 

- пільгова пенсія – 117 тис.грн. 

- iншi витрати операцiйної дiяльностi - 19 тис. грн. 
Iншi операцiйнi витрати у 2017 роцi становлять 788 тис. грн., а саме: 

- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв – 32 тис. грн. 

- витрати на штрафи - 16 тис. грн.; 

- витрати від списання ОФ – (-36) тис.грн.; 

- списання простроченої заб-ті - 11 тис.грн. 

- iншi витрати операцiйної дiяльностi -765 тис. грн. 
 
Розмiр прибутку (збитку) вiд операцiйної дiяльностi (рядок 2195) було визначено як рiзниця мiж 

сумою валового прибутку й iншого операцiйного прибутку й адмiнiстративними, збутовими та iншими 

операцiйними витратами. Збиток за 2016р. складає 355 тис.грн., за 2017р. – 414 тис.грн. 

 

У складі інших доходів за 2017р. на суму 89 тис. грн. обліковуються: 

-доходи від відновлення корисності активів – 57 тис.грн. 

- інші доходи – 31 тис.грн. 

У статтi "Iншi витрати" (рядок 2270) вiдображаються витрати: 

- пільгова пенсія – 118 тис.грн., 

- витрати на списання основних засобів на суму 42 тис. грн.(списано на рахунок 976) 

Таким чином, у 2017 роцi Пiдприємством був отриманий чистий збиток у сумi  485 тис. грн. 

 

Примiтка 13. Звiт про рух грошових коштiв. Для складання "Звiту про рух грошових коштiв" 

пiдприємство застосовувало прямий метод формування звiту. Звiт про рух грошових коштiв включає: 

1.Рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльнiстi. 

2.Рух  коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльнiстi 

3.Рух коштiв в результатi фiнанасової дiяльнiстi. 



Залишки грошових коштiв на кiнець звiтного року у Товариствi становлять 22 тис. грн., у тому 

числi грошовi кошти на поточному рахунку в банку – 22 тис. грн. 

1. Операцiйна дiяльнiсть - це основний вiд дiяльнiстi пiдприємства з отримання доходу. Рух 

грошових коштiв вiд операцiйної дiяльнiстi виникає головним чином, як результат основної дiяльнiстi 

пiдприємства, що приносить доходи. 

2. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних активiв, у т ч активiв, 

вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, вiднесених до поточних фiнансових iнвестицiй та 

iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. 

Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльнiстi включає: 

- грошовi витрати на придбання будiвель, споруд, обладнаня, нематерiальних активiв. Вони також 

включають виплати, пов'язанi зi спорудженням будiвель та споруд, монтажем, наладкою та установкою 

обладнання та устаткування, що створюються власними силами пiдприємства, без участi стороннiх 

органiзацiї та служб; 

-грошовi надходження вiд продаж  будiвель, споруд, обладнаня, нематерiальних активiв; 

-грошовi виплати за придбання цiнних паперiв iнших пiдприємств, а також часток у капiталi 

спiльних пiдприємств. 

3. Фiнансова дiяльнiсть - це дiяльнiсть, результатом якої є змiни у розмiрi та структурi позикового 

та власного капiталу пiдприємства. 

Грошовий потiк вiд фiнансової дiяльнiстi  включає: 

-грошовi виплати за борговими зобов'язаннями; 

-грошовi виплати на погашення зобов'язань за фiнансовим лiзiнгом. 

Протягом 2017 р. вiдбулося  зменшення коштiв Товариства на 192 тис. грн.  

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 192 тис.грн. (зменшення). 

Інші витрачання (рядок 3190 форми №3) за 2017р. складає 1206 тис.грн., а саме: 

-послуги банку – 7 тис.грн. 

- пільгові пенсії – 112 тис.грн. 

- розрахунки з підзвітними особами – 15 тис.грн. 

- виплата штрафів – 16 тис.грн. 

- інші виплати (розрахунки з контрагентами)– 1056 тис.грн. 

 

 

Чистий рух коштiв вiд фінансової та інвестиційної дiяльностi відсутній. 

 

Примiтка 14. Звiт про власний капiтал. Власний капiтал Товариства складається iз статутного 

капiталу, та непокритого збитку .  

Статутний капiтал Товариства за станом на 31.12.2016р. та на 31.12.2017р. складає 13469 тис. грн., 

що вiдповiдає установчим документам. Привiлейованих акцiй i акцiй на пред'явника не випускалося.  

Неоплаченого капiталу станом на 31.12.2017 р. немає. 

Вилученого капiталу станом на 31.12.2017 р. немає. 

Товариство не має iншого додаткового капiталу. 

Коригування нерозподіленого прибутку (збитку) на початок 2017р. відбулось за рахунок 

нарахування поточних забезпечень (резерву відпусток персоналу) за минулий рік на суму 23 тис.грн. 

За 2017р. Товариством отримано збиток на суму 485 тис.грн. 

Вiдповiдно до Закону "Про акцiонернi товариства" вiдкрите акцiонерне товариство повинно 

створювати  резервний капiтал у розмiрi 5% щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку до досягнення 

їм розмiру 25% статутного фонду. Але у зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку резервний капiтал 

Товариством не створювався. 

Непокритий збиток Товариства станом на 31.12.2017 р. складає 8141 тис. грн. 

Власний капітал становить 5328 тис.грн. 

 

8. Розкриття іншої інформації 

8.1 Цілі, політика та процеси в області управління капіталом 

Здатність капіталу генерувати грошові потоки та створювати нову вартість обумовлюють 

необхідність науково обґрунтованого системного управління ним на всіх стадіях кругообігу з 

урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, які орієнтовані на 



економічне зростання. Управління капіталом розглядають як систему принципів і методів розробки і 

реалізації управлінських рішень, пов’язаних з оптимальним його формуванням з різноманітних джерел, а 

також забезпеченням ефективного його використання у різних видах господарської діяльності 

підприємства. 

Управління капіталом – основне завдання фінансового менеджменту, оскільки обсяг, структура та 

вартість капіталу суттєво впливають на основні показники фінансово-господарської діяльності даного 

підприємства та в цілому на ефективність його діяльності. 

Управління капіталом підприємства, як і весь процес управління, містить стратегію і тактику 

управління. Стратегія - це загальний напрямок і спосіб використання засобів для досягнення поставленої 

мети. Встановлюючи визначені правила й обмеження, стратегія дає змогу сконцентрувати зусилля на тих 

варіантах рішень, що не суперечать обраному напрямку управлінської діяльності. Тактика управління — 

це конкретні методи і прийоми досягнення поставленої мети у визначеній ситуації й у визначений момент 

часу. Завдання тактики управління — вибір найоптимальнішого рішення і способів його втілення в 

ситуації, яка склалася. Від рівня розвитку та вдосконалення системи управління капіталом значною 

мірою залежить ефективність господарської діяльності. 

Управління капіталом підприємства тісно пов’язане із прийняттям управлінських рішень, 

оскільки його величина та динаміка є важливими критеріями для встановлення їх оптимальності.  

Отже, налагоджена система принципів і методів управління капіталом передбачає: 

 розроблення загальної стратегії управління капіталом; 

 чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у 

майбутньому періоді;  

 удосконалення методики визначення й аналізу ефективності використання власного, 

позикового та залученого капіталу;  

 пошук шляхів оптимізації процесу управління капіталом, а також їх аналізу і впровадження;  

 розроблення методики оперативного управління високоліквідними обіговими активами;  

 орієнтацію на використання внутрішніх важелів впливу на процес управління капіталом та 

оптимізацію структури капіталу. 

Оптимізація структури капіталу є одним з найбільш важливих і складних завдань, які 

вирішуються у процесі стратегічної оцінки фінансування підприємства в сучасних умовах. Процес 

оптимізації структури капіталу вимагає певної логічної послідовності, зокрема: проведення аналізу 

складу і структури капіталу підприємства за ряд періодів. При цьому аналізуються такі параметри, як 

коефіцієнти фінансової незалежності, заборгованості, співвідношення між короткостроковими та 

довгостроковими зобов’язаннями, показники оборотності та дохідності активів і власного капіталу. 

Надалі вивчаються ключові чинники, що визначають структуру капіталу, а саме: галузеві особливості 

фінансово-господарської діяльності підприємства, рівень поточної діяльності, податкове навантаження на 

підприємство, стадії життєвого циклу підприємства, що особливо актуальним є для сезонного характеру 

прибутковості. 

Отже, управління капіталом підприємства – це система принципів і методів розробки і реалізації 

управлінських рішень, пов’язаних з оптимальним його формуванням з різноманітних джерел, а також 

забезпеченням ефективного його використання у різних видах господарської діяльності підприємства. 

Під час розроблення фінансової політики підприємства обирається така структура капіталу, при якій 

забезпечується найефективніша пропорційність між коефіцієнтами дохідності та фінансової стійкості 

підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість. 

Політика управлінського персоналу передбачає підтримку стабільного рівня капіталу для 

забезпечення довіри з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, а також для забезпечення 

сталого розвитку господарської діяльності в майбутньому. Управлінський персонал контролює 

доходність капіталу, яку підприємство визначає як відношення прибутку від операцій до суми власного 

капіталу.  
          Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Товариства в якостi 

безперервно функцiонуючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та вигоди iншим 

зацiкавленим сторонам. Для пiдтримки чи коригування структури капiталу Товариство може повертати 

капiтал акцiонерам, залучати позиковi кошти, випускати новi акцiї чи продавати активи для зменшення 

суми боргу. Наглядова рада Товариства контролює величину капiталу на  основi спiввiдношення власних 

та позикових коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума боргу, подiлена на суму власного 

капiталу. Українським законодавством встановленi такi вимоги до капiталу акцiонерних товариств: 



 - акцiонерний капiтал повинен становити не менш 1 250 мiнiмальних заробiтних плат на дату реєстрацiї 

пiдприємства;  

- оплата акцiонерного капiталу не може здiйснюватись за рахунок коштiв державного бюджету, кредитiв 

та коштiв, щознаходяться у заставi;  

- якщо розмiр статутного капiталу перевищує чистi активи Товариства, то таке Товариство зобов'язане 

усунути таку невiдповiднiсть або прийняти рiшення про лiквiдацiю. Протягом останніх трьох років вище 

зазначенi вимоги до акцiонерного капiталу не дотримувались Товариством.  

                 

              8.2. Розкриття інформації про пов’язані сторони  

У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони 

вважаються пов’язаними, якщо одна сторона  має можливість контролювати іншу сторону або чинити 

значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При 

розгляді кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки 

їх юридичній формі. 
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами Підприємства відносяться: 

 підприємства, які прямо або опосередковано, перебувають під контролем, або ж перебувають під 

спільним контролем разом з Підприємством; 

 члени провідного управлінського персоналу Підприємства; 

 близькі родичі особи, зазначеної вище.                                                                                

 

Пов'язані сторони — юридичні особи: 

 
Найменування 

юридичної особи 

Характер  

відношень між 

зв’язаними 

сторонами** 

Види здійснених 

операцій між 

зв’язаними 

сторонами 

Обсяг таких операцій в 

загальному обсягу 

Застосовані 

методи оцінки 

активів та 

зобов’язань в 

операціях зі 

зв’язаними 

сторонами 
ПАТ “НОРД” (код 

13533086) 

Акціонер 90,99% 

(до 17.01.17р.) 

- Реалізація ТМЦ 

 

 

 

 

- Оренда 

нежитлового 

приміщення 

 

 

- Оренда автомобіля 

Погашено дебіторську 

заборгованість, що існувала 

на 31.12.16р на суму 

225281,84 грн. 

 

Протягом року погашено ДЗ 

на суму 155978,51 грн. ДЗ 

на 31.12.17р. складає 

34040,01 грн. 

 

За звітний період 

нараховано 11800,00 грн. 

КЗ  на 31.12.17р. складає 

1760,00 грн. 

Балансової 

вартості 

ПРАТ “ТОРГОВИЙ 

АЛЬЯНС” (код 32289675) 

Акціонер 80,42% 

(за період з 

17.01.17р по 

05.12.17р.) 

Оренда 

нежитлового 

приміщення 

Протягом року нараховано 

149338,51 грн. ДЗ на 

31.12.17р. складає 

802915,21,00 грн. 

Протягом року нараховано 

221421,84 грн . на 31.12.17р. 

складає  221421,84 грн. 

Балансової 

вартості 

ТОВ “ПОЛЯРНИЙ 

РЕЄСТР” 

(код 24823338) 

Акціонер 10,695% 

(після 17.01.17р.) 

Депозитарні 

послуги 

Отримано послуг на суму 

1800,00 грн. КЗ на 

31.12.17р. складає 1200,00 

грн. 

Балансової 

вартості 

ТДВ «Корона НОРД»  

(код 20361817) 

Акціонер 80,5545% 

(після 05.12.17р.) 

- - - 

 

Розкриття інформації щодо компенсації провідному управлінському персоналу  
Ключовий управлінський персонал підприємства включає директора, головного бухгалтера та 

Наглядової ради підприємства.  

У 2017 році витрати підприємства на винагороду ключовому управлінському персоналу склали 



короткострокові виплати у сумі  257 тис. грн.  Станом на 31 грудня 2017р. підприємство не має 

простроченої заборгованості за виплатами ключовому управлінському персоналу. 
Компенсацiї, бонуси та iншi додатковi виплати керiвництву Товариства, iншому управлiнському 

персоналу не здiйснювались. 

 

8.3 Персонал та оплата праці 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 6 осіб. Середня 

чисельність позаштатних працівників (осіб) -16 осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за 

сумісництвом (осіб) - 0. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, 

тижня) (осіб) - 0. Фонд оплати праці за 2016 рік був 293 тис. грн., за 2017р. -994тис.грн.  Фонд оплати 

праці збільшився відносно попереднього року на 701 тис.грн.  

Кадрова програма: набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно, навчання та 

тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства. Проте пiдбір кадрiв ПАТ "Завод 

"Електродвигун" у 2017 р. не проводився у зв'язку iз відсутністю об'ємiв виробництва. На протязi 

звiтного 2017 року на пiдприємствi пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв не проводилося. Планів кадрової 

програми на 2018 рiк - немає. 

 

8.4. Справедлива вартість фінансових інструментів 

 Фінансові активи 

Балансова вартість  Справедлива вартість 
2017 2016  2017 2016 

Торгівельна та інша дебіторська 

заборгованість 
1291 1208  1291 1208 

Грошові кошти та їх еквіваленти 22 214  22 214 

Торгівельна та інша кредиторська 

заборгованість 
564 339  564 339 

 

8.5 Умовні активи, зобов'язання та невизнані контрактні зобов'язання 
Умовні активи та зобов’язання, не визнані у фінансовій звітності відсутні. 

Контрактні зобов'язання, видані гарантії, поручительства відсутні. 

Проти Товариства поданих судових позовів немає, тому Керівництво вважає, що Товариство не 

понесе істотних збитків, відповідно, резерви у фінансовій звітності не створювалися. 

 

8.6 Ризики 
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на 

фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.  

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають 

грошові кошти та дебіторську заборгованість,  та піддаються наступним фінансовим ризикам: 

 ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий 

ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;  

 ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини 

недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене 

продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення 

зобов'язань;  

 кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових 

зобов’язань контрагентами (дебіторами).  

Ринковий ризик  

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризик того, що майбутні ринкові умови 

можуть знецінити інструмент. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у 2016-2017рр. не 

здійснювало валютних операцій і не має валютних залишків та заборгованостей. Ціновим ризиком є 

ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни 

можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які 

впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов’язань немає. Підприємство не 

піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.  

Ризик втрати ліквідності  



Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для 

запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у 

достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної 

ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та 

іншими фінансовими активами,  а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.  

Взагалі, ліквідність підприємства станом на 31.12.17р. є достатньою, спостерігається позитивна 

динаміка: так, коефіцієнт ліквідності (відношення оборотних активів до поточних зобов’язань — 

норматив > 0,7-0,9) станом на 31.12.2017р. становить – 2,36, а станом на 31.12.2016р. – 4,53. Коефіцієнти 

абсолютної ліквідності (відношення короткострокових фінансових вкладень, грошових коштів та їхніх 

еквівалентів до поточних зобов’язань - норматив > 0,2-0,3) станом на 31.12.2016р. становить – 0,63, а 

станом на 31.12.2017р – 0,04. Ці коефіцієнти наведені як кількісна інформація, яка дозволяє 

користувачам фінансової звітності оцінити масштаб цього ризику.  

Кредитний ризик  

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - 

дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик 

регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою 

аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з 

відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. 

Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви 

під знецінення за необхідності.  

 

              8.7 Подiї пiсля звiтного перiоду 
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» щодо подiй пiсля дати 

балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов’язань Товариства вiдсутнi. 

 

 

                              Директор            Кiтченко Г.О.         

 

     

                              Головний бухгалтер          Жила О.В. 
 


