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

Давиденко Андрiй Костянтинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

22.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут
атомного та енергетичного насособудування"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00220477
4. Місцезнаходження
Сумська , Сумський, 40003, м Суми, 2-га Залiзнична, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
(0542) 25-13-71 (0542) 78-69-02
6. Електронна поштова адреса
urist@vniiaen.sumy.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР 79
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

25.04.2016
(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці vniiaen.sumy.ua в мережі Інтернет 22.04.2016
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

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 осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

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 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
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 включено до 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)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

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

33. Примітки

В звiтi не заповнено деякi форми з наступних причин;
3 - Товариство не приймало участi в створеннi iнших юридичних осiб;
5 - послугами рейтингового агенства Товариство не користувалося;
12.2-3 - iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй Товариство не
випускало;
12.4 - емiтент випуску похiдних цiнних паперiв не проводив;
12.5 - викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було;
14.4-5 - не заповнюються оскiльки Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництов та розподiлення енергiї, газу та води;
15 - випуском боргових цiнних паперiв у звiтному перiодi не було та
забезпечення не надавались;
18-27 - Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй
i сертифiкатiв фонду операцiй з нерухомiстю;
28 - дану iнформацiю заповнюючть виключно товариства якi здiйснили
приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв;
32 - емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється
шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), не
здiйснювалося.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут
атомного та енергетичного насособудування"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00
3. Дата проведення державної реєстрації
27.04.2000
4. Територія (область)
Сумська
5. Статутний капітал (грн)
11233804
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
50
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)
251
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
28.12 Виробництво гiдравлiчного та пневматичного устаткування
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрiнгу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах
10. Органи управління підприємства
акiонернi товариства дану iнформацiю не заповнюють
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне АТ "УКРСИББАНК"
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
2600357806100
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Публiчне АТ "УКРСИББАНК"
5) МФО банку

351005
6) поточний рахунок
2600357806100
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

експлуатацiя лiфту

414.13.59

30.08.2013

Державна служба гiрничого нагляду та
промислової безпеки України

30.08.2018

Товариство не має намiру щодо продовження дiї даного Дозволу.

Опис

Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення особи на посаду
корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
призначеної на посаду корпоративного
секретаря

1

2

3

09.09.2004

29.10.2015

Денисенко Роман Вiкторович

Опис

Згiдно рiшення наглядової ради (Протокол № 17 вiд 9.09.2004) було введено посаду
корпоративного секретаря, та затверджена кандидатура.
Згiдно рiшення наглядової ради (Протокол № 22 вiд 25.03.2005) на посаду
корпоративного секретаря було призначено Денисенко Р.В., який приступив до
виконання обовязкiв з 01.04.2005.
Згiдно рiшення наглядової ради (Протокол № 87 вiд 29.10.2015) на посаду
корпоративного секретаря було призначено Денисенко Р.В., який приступив до
виконання обовязкiв з 29.10.2015. Договiр укладено на 3 роки.
На час першого обрання Денисенко Р.В. досвiду роботи корпоративного секретаря не
мав. Попереднє мiсце роботи - завiдуючий юридичного бюро.
Денисенко Р.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Регiональне вiддiлення фонду
державного майна України по
Сумськiй областi

21124686

40024 м. Суми
Харкiвська, 30/1

0.000000000000

Органiзацiя орендарiв
ВНДIАЕН

24000683

40003 м. Суми 2-га
Залiзнична, 2

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

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

Усього

0.000000000000

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

1) посада
Голова правлiння-директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Давиденко Андрiй Костянтинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 365536 17.10.1997 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ВНДIАЕН", голова правлiння-директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2009 на 3 роки
9) Опис
Керiвник Виконавчого органу Товариства керує роботою Виконавчого органу Товариства.
Керiвник Виконавчого органу Товариства має право: керувати поточними справами Товариства i
здiйснювати виконання рiшень вищого органу Товариства та Наглядової ради, здiйснювати
повноваження щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських
товариствах, створених за участю Товариства, органiзовувати ведення протоколiв засiдань
Виконавчого органу Товариства. розподiляти обов'язки мiж членами Виконавчого органу
Товариства; без доручення дiяти вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси в органах
державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з
юридичними особами та громадянами; вiд iменi Товариства видавати довiреностi; вести
переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства в тому числi i Колективний договiр з трудовим
колективом; приймати на посаду та звiльняти найманих працiвникiв; вживати заходiв щодо
заохочення найманих працiвникiв та накладати стягнення на них.
Виплату винагороди за виконання посадових обов"язкiв передбачено Положенням про
премiювання голови правлiння-директора ВАТ "ВНДIАЕН" затвердженого протоколом засiдання
наглядової ради №60 вiд 09.09.2009 (введене в дiю 01.10.2009).
Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння -директор ВАТ
"ВНДIАЕН"
Припинено повноваження посадової особи Голови правлiння-директора Товариства Давиденка
Андрiя Костянтиновича (паспорт МА 365536 виданий 14.10.1997 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС
України в Сумськiй обл.) у зв`язку iз закiнченням строку повноважень з 14.08.2015 р. за рiшенням
Наглядової ради Товариства вiд 14 серпня 2015 р. (протокол № 86 вiд 14 серпня 2015 р.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння (головний бухгалтер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зозуля Валентина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 366857 08.11.1997 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ"ВНДIАЕН", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.10.2013 безстроково
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про виконавчий
орган, Положенням про бухгалтерський пiдроздiл та Посадовою iнструкцiєю. Посадова особа несе
вiдповiдальнiсть за органiзацiю, стан та достовiрнiсть бухгалтерського облiку, своєчаснiсть
надання щорiчного звiту та iншої фiнансової звiтностi у вiдповiднi органи, а також вiдомостей про
дiяльнiсть Товариства. Посадова особа приймає участь: у здiйсненнi виконання рiшень загальних
зборiв та Наглядової ради Товариства; у колегiальному вирiшенi питань щодо фiнансовогосподарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; у
пiдготовцi рiчних фiнансовi плани (план доходiв та видаткiв) Товариства i звiти про їх виконання
та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; у попередньому розглядi всiх питань, що
виносяться на розгляд загальним зборам, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали; З 01.10.2009
винагорода членам правлiння не виплачується..
Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ВАТ"ВНДIАЕН"
Припинено повноваження посадової особи члена правлiння Товариства Зозулi Валентини
Миколаївни
(паспорт МА 366857 виданий 08.11.1997 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.)
у зв`язку iз закiнченням строку повноважень з 14.08.2015 р. за рiшенням Наглядової ради
Товариства вiд 14 серпня 2015 р. (протокол № 86 вiд 14 серпня 2015 р.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глущенко Григорiй Анатолiйович, представник РВ ФДМУ по Сумськiй обл.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
МА 783764 27.01.2000 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
РВ ФДМУ по Сумськiй областi, головний спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння та
приватизацiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2009 на 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду. Посадова особа має право: брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Ревiзiйної
комiсiї та Виконавчого органу Товариства; отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
заслуховувати звiти виконавчого органу Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань
його дiяльностi; припиняти повноваження членiв Виконавчого органу Товариства, яких вона
затверджувала; залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства. Голова
Наглядової ради укладає з керiвником Виконавчого органу Контракт найму на посаду (пiсля
реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50% акцiй статутного фонду (капiталу) Товариства).
Винагорода членам Наглядової ради не виплачується.
Посадова особа працює в РВ ФДМУ по Сумськiй областi головним спецiалiстом вiддiлу
корпоративного управлiння та приватизацiї.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: РВ ФДМУ по Сумськiй областi,
головний спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння та приватизацiї
Припинено повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Глущенка
Григорiя Анатолiйовича у зв`язку iз закiнченням строку повноважень з 27.06.2015 р. за рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26-27 червня 2015 р. (протокол № 7 вiд 26-27 червня
2015 р.). Обрано новий склад наглядової ради емiтента.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iовенко Iгор Геннадiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МВ 215307 18.02.2004 Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1957

5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Сумська обласна державна адмiнiстрацiя, заступник начальника управлiння промисловостi начальник вiддiлу розвитку галузей промисловостi Сумської обласної державної адмiнiстрацiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2009 на 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду.Посадова особа має право: брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Ревiзiйної
комiсiї та Виконавчого органу Товариства; отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
заслуховувати звiти виконавчого органу Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань
його дiяльностi; припиняти повноваження членiв Виконавчого органу Товариства, яких вона
затверджувала; залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
Винагорода членам Наглядової ради не виплачується.
Посадова особа працює заступником начальника управлiння промисловостi - начальником вiддiлу
розвитку галузей промисловостi Сумської обласної державної адмiнiстрацiї.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Сумська обласна державна
адмiнiстрацiя, заступник начальника управлiння промисловостi - начальник вiддiлу розвитку
галузей промисловостi Сумської обласної державної адмiнiстрацiї.
Припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Iовенка Iгора
Геннадiйовича у зв`язку iз закiнченням строку повноважень з 27.06.2015 р. за рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26-27 червня 2015 р. (протокол № 7 вiд 26-27 червня 2015 р.).
Обрано новий склад наглядової ради емiтента.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколов Олег Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МВ 441224 11.06.2010 Ковпакiвський РВ СМУ ГУМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Сумський завод "Насосенергомаш", голова наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2009 на 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду. Посадова особа має право: брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Ревiзiйної
комiсiї та Виконавчого органу Товариства; отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
заслуховувати звiти виконавчого органу Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань
його дiяльностi; припиняти повноваження членiв Виконавчого органу Товариства, яких вона
затверджувала; залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
Винагорода членам Наглядової ради не виплачується.
Посадова особа працює в ПАТ "Сумський завод "Насосенергомаш", головою наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Сумський завод
"Насосенергомаш", голова наглядової ради
Припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Соколова Олега
Анатолiйовича у зв`язку iз закiнченням строку повноважень з 27.06.2015 р. за рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26-27 червня 2015 р. (протокол № 7 вiд 26-27 червня 2015 р.).
Обрано новий склад наглядової ради емiтента.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мазуренко Андрiй Павлович, представник держави
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МН 809625 18.01.1996 Ленiнградським РВ СМУ УМВС України в м. Київ
4) рік народження**
1949
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мiнпромполiтики України, головний спецiалiст вiддiлу енергетичного, хiмiчного та
нафтопереробного машинобудування Департаменту загального машинобудування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2009 на 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову

раду. Посадова особа має право: брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Ревiзiйної
комiсiї та Виконавчого органу Товариства; отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
заслуховувати звiти виконавчого органу Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань
його дiяльностi; припиняти повноваження членiв Виконавчого органу Товариства, яких вона
затверджувала; залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
Винагорода членам Наглядової ради не виплачується.
Посадова особа працює в Мiнпромполiтики України, головним спецiалiстом вiддiлу
енергетичного, хiмiчного та нафтопереробного машинобудування Департаменту загального
машинобудування.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Мiнпромполiтики України, головний
спецiалiст вiддiлу енергетичного, хiмiчного та нафтопереробного машинобудування Департаменту
загального машинобудування.
Припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Мазуренка Андрiя
Павловича в зв`язку iз закiнченням строку повноважень з 27.06.2015 р. за рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26-27 червня 2015 р. (протокол № 7 вiд 26-27 червня 2015 р.).
Обрано новий склад наглядової ради емiтента.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ямбуренко Воловимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 014663 05.06.2008 УМВС України в Сумськiй областi
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Сумський завод "Насосенергомаш", голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2009 на 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду. Посадова особа має право: брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Ревiзiйної
комiсiї та Виконавчого органу Товариства; отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
заслуховувати звiти виконавчого органу Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань
його дiяльностi; припиняти повноваження членiв Виконавчого органу Товариства, яких вона
затверджувала; залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
Винагорода членам Наглядової ради не виплачується.

Посадова особа займає посаду голови правлiння ПАТ "Сумський завод "Насосенергомаш"
(Україна) .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Сумський завод
"Насосенергомаш", голова правлiння
Припинено повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства Ямбуренка
Володимира Миколайовича у зв`язку iз закiнченням строку повноважень з 27.06.2015 р. за
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26-27 червя 2015 р. (протокол № 7 вiд 26-27
червня 2015 р.).
Обрано новий склад наглядової ради емiтента.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаповал Любов Леонiдiвна, представник РВ ФДМУ по Сумськiй обл.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 800937 04.02.2000 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
РВ ФДМУ по Сумськiй областi, головний спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння та
приватизацiї РВ ФДМУ по Сумськiй обл.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2009 на 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну
комiсiю.Посадова особа має право здiйснювати: контроль за виконанням Виконавчим органом
Товариства затвердженого Наглядовою радою фiнансового плану Товариства; контроль за
виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради щодо
питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; контроль за дотриманням рiвня цiн, за
якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує
готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення
фiнансових операцiй; контроль за виконанням Виконавчого органу Товариства законодавства
України, Статуту Товариства та рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради з питань фiнансовогосподарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту.
Винагорода членам Ревiзйної комiсiї не виплачується.
Посадова особа працює в РВ ФДМУ по Сумськiй обл. головним спецiалiстом вiддiлу
корпоративного управлiння та приватизацiї РВ ФДМУ по Сумськiй обл.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: РВ ФДМУ по Сумськiй областi,
головний спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння та приватизацiї РВ ФДМУ по Сумськiй
обл.
Припинено повноваження посадової особи Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Шаповал Любовi
Леонiдiвни у зв`язку iз закiнченням строку повноважень з 27.06.2015 р. за рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26-27 червня 2015 р. (протокол № 7 вiд 26-27 червня 2015 р.).
Обрано новий склад ревiзiйної комiсiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єлiн Олександр Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 720295 05.10.1999 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ВНДIАЕН", заступник директора з науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.07.2007 безстроково
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про виконавчий
орган. Посадова особа приймає участь: у здiйсненнi виконання рiшень загальних зборiв та
Наглядової ради Товариства; у колегiальному вирiшенi питань щодо фiнансово-господарської та
виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; у пiдготовцi рiчних
фiнансовi плани (план доходiв та видаткiв) Товариства i звiти про їх виконання та подає їх на
затвердження Наглядовiй радi Товариства; у попередньому розглядi всiх питань, що виносяться на
розгляд загальним зборам, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали.
З 01.10.2009 винагорода членам правлiння не виплачується.
Посадова особа займає посаду ГКП в НТЦ на ПАТ "Сумський завод "Насосенергомаш".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Члена правлiння Єлiна О.В. звiльнено з посади заступника директора з науково-дослiдних i
дослiдно-конструкторських робiт ВАТ «ВНДIАЕН» за власним бажанням (Наказ голови
правлiння-директора ВАТ «ВНДIАЕН» вiд 11.03.2015 № 176-л/с) з 12.03.2015.
На посаду, замiсть звiльненої особи, нiкого не призначено.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з науководослiдної роботи; заступник директора з науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт

Припинено повноваження посадової особи члена правлiння Товариства Єлiна Олександра
Валерiйовича
(паспорт МА 720295 виданий 05.10.1999 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.)
у зв`язку iз закiнченням строку повноважень з 14.08.2015 р. за рiшенням Наглядової ради
Товариства вiд 14 серпня 2015 р. (протокол № 86 вiд 14 серпня 2015 р.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Денисенко Роман Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 873661 03.11.2000 Зарiчний РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ВНДIАЕН", завiдуючий юридичним бюро ВАТ "ВНДIАЕН"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.10.2013 безстроково
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про виконавчий
орган. Посадова особа приймає участь: у здiйсненнi виконання рiшень загальних зборiв та
Наглядової ради Товариства; у колегiальному вирiшенi питань щодо фiнансово-господарської та
виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; у пiдготовцi рiчних
фiнансовi плани (план доходiв та видаткiв) Товариства i звiти про їх виконання та подає їх на
затвердження Наглядовiй радi Товариства; у попередньому розглядi всiх питань, що виносяться на
розгляд загальним зборам, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали.
З 01.10.2009 винагорода членам правлiння не виплачується.
Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: завiдуючий юридичним бюро ВАТ
"ВНДIАЕН"
Припинено повноваження посадової особи члена правлiння Товариства Денисенка Романа
Вiкторовича (МА 873661 виданий 03.11.2000 Зарiчний РВ СМУ УМВС України в Сумськiй
областi.) у зв`язку iз закiнченням строку повноважень з 14.08.2015 р. за рiшенням Наглядової ради
Товариства вiд 14 серпня 2015 р. (протокол № 86 вiд 14 серпня 2015 р.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грек Володимир Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 028867 03.01.1996 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ВНДIАЕН", заступник директора з планування та логiстики
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.02.2015 безстроково
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про виконавчий
орган. Посадова особа приймає участь: у здiйсненнi виконання рiшень загальних зборiв та
Наглядової ради Товариства; у колегiальному вирiшенi питань щодо фiнансово-господарської та
виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; у пiдготовцi рiчних
фiнансовi плани (план доходiв та видаткiв) Товариства i звiти про їх виконання та подає їх на
затвердження Наглядовiй радi Товариства; у попередньому розглядi всiх питань, що виносяться на
розгляд загальним зборам, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали.
З 01.10.2009 винагорода членам правлiння не виплачується.
Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Заступника директора з планування та логiстики ВАТ «ВНДIАЕН» Грека Володимира
Сергiйовича обрано на посаду члена правлiння згiдно протоколу наглядової ради ВАТ
"ВНДIАЕН" вiд 26.02.2015 № 82 з 26.02.2015.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 08.07.2008-01.06.2010 начальник автогазонаповнювальної компресорної станцiї ВАТ "Сумське машинобудiвне наукововиробниче об'єднання iм. М.В. Фрунзе"; 01.06.2010- 21.06.2013 - начальник автотранспортного
цеху ВАТ "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм. М.В. Фрунзе", з 18.09.2013
- заступник директора з планування та логiстики ВАТ "ВНДIАЕН".
Припинено повноваження посадової особи члена правлiння Товариства Грека Володимира
Сергiйовича (МА 028867 виданий 03.01.1996 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй
обл.) у зв`язку iз закiнченням строку повноважень з 14.08.2015 р. за рiшенням Наглядової ради
Товариства вiд 14 серпня 2015 р. (протокол № 86 вiд 14 серпня 2015 р.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бугаєнко В’ячеслав Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 305469 25.06.1996 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ВНДIАЕН", начальник вiддiлу планування та економiчного аналiзу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.02.2015 безстроково
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про виконавчий
орган. Посадова особа приймає участь: у здiйсненнi виконання рiшень загальних зборiв та
Наглядової ради Товариства; у колегiальному вирiшенi питань щодо фiнансово-господарської та
виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; у пiдготовцi рiчних
фiнансовi плани (план доходiв та видаткiв) Товариства i звiти про їх виконання та подає їх на
затвердження Наглядовiй радi Товариства; у попередньому розглядi всiх питань, що виносяться на
розгляд загальним зборам, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали.
З 01.10.2009 винагорода членам правлiння не виплачується.
Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Начальника вiддiлу планування та економiчного аналiзу ВАТ «ВНДIАЕН» Бугаєнка В’ячеслава
Юрiйовича обрано на посаду члена правлiння згiдно протоколу наглядової ради ВАТ "ВНДIАЕН"
вiд 26.02.2015 № 82 з 26.02.2015.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадову особу обрано безстроково.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу планування
та економiчного аналiзу ВАТ "ВНДIАЕН".
Припинено повноваження посадової особи члена правлiння Товариства Бугаєнка В’ячеслава
Юрiйовича (МА 305469 виданий 25.06.1997 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй
областi) у зв`язку iз закiнченням строку повноважень з 14.08.2015 р. за рiшенням Наглядової ради
Товариства вiд 14 серпня 2015 р. (протокол № 86 вiд 14 серпня 2015 р.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фонд державного майна України
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
00032945
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.06.2015 3 роки
9) Опис
Юридичну особу Фонд державного майна України ( код ЄДРПОУ 00032945) обрано на посаду
Члена Наглядової ради з 27.06.2015 р. строком на три роки за рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв Товариства вiд 26-27 червня 2015 р. (протокол № 7 вiд 26-27 червня 2015 р.). Часткою в
статутному капiталi Товариства володiє в розмiрi 50% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета
акцiй становить 22467609 акцiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Блейчик Марина Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу Управлiння забезпечення
дiяльностi господарських товариств та вiдновлення платоспроможностi Департаменту
корпоративного управлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.06.2015 3 роки

9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду. Посадова особа має право:отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про
Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства,
отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; надавати у
письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
Винагорода членам Наглядової ради не виплачується.
Посадова особа працює в Фондi державного майна України заступником начальника вiддiлу
Управлiння забезпечення дiяльностi господарських товариств та вiдновлення платоспроможностi
Департаменту корпоративного управлiння
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника вiддiлу Фонду
державного майна України, головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Блейчик Марину Юрiївну обрано на посаду Члена Наглядової ради з 27.06.2015 р. строком на три
роки за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26-27 червня 2015 р. (протокол № 7
вiд 26-27 червня 2015 р.).Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства вiд 14 серпня 2015 р.
(протокол №86 вiд 14 серпня 2015 р.) Блейчик Марину Юрiївну обрано на посаду Голови
Наглядової ради ПАТ "ВНДIАЕН" з 14.08.2015 р. Посадова особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матвiєв Максим Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фонд державного майна України, головний спецiалiст Управлiння забезпечення дiяльностi
господарських товариств та вiдновлення платоспроможностi Департаменту корпоративного
управлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.06.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду. Посадова особа має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про
Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства,
отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; надавати у

письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
Винагорода членам Наглядової ради не виплачується.
Посадова особа працює в Фондi державного майна України головним спецiалiстом Управлiння
забезпечення дiяльностi господарських товариств та вiдновлення платоспроможностi
Департаменту корпоративного управлiння.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника вiддiлу,
начальник вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України..
Матвiєва Максима Борисовича обрано на посаду Члена Наглядової ради з 27.06.2015 р. строком на
три роки за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26-27 червня 2015 р. (протокол
№ 7 вiд 26-27 червня 2015 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.Часткою в статутному капiталi
Товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ямбуренко Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 014663 05.06.2008 УМВС України в Сумськiй областi
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «УК «Група ГМС» з 11.04.2014 заступник генерального директора – керiвник Дiвiзiона
«Промисловi насоси»; з 10.12.2014 – по сумiсництву Керуючий директор АТ «Гiдромашсервiс»
Дiвiзiона «Промисловi насоси»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.06.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду. Посадова особа має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про
Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства,
отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; надавати у
письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
Винагорода членам Наглядової ради не виплачується.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 29.01.2009 – 10.07.2014 АО «Сумський
завод «Насосенергомаш», голова Правлiння; 01.03.2007 – 10.07.2014 – по сумiсництву ЗАТ
«Гiдромашсервiс», заступник генерального директора;

Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Ямбуренка Володимира Миколайовича з
27.06.2015 р. строком на три роки за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26-27
червня 2015 р. (протокол № 7 вiд 26-27 червня 2015 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi Товариства володiє в розмiрi 0,0050%
статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй становить 2232 акцiй
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколов Олег Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МВ 441224 11.06.2010 Ковпакiвський РВ СМУ ГУМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш», голова наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.06.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду. Посадова особа має право: брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Ревiзiйної
комiсiї та Виконавчого органу Товариства; отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
заслуховувати звiти виконавчого органу Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань
його дiяльностi; припиняти повноваження членiв Виконавчого органу Товариства, яких вона
затверджувала; залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
Винагорода членам Наглядової ради не виплачується.
Посадова особа працює в ПАТ "Сумський завод "Насосенергомаш", головою наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Сумський завод
"Насосенергомаш", голова наглядової ради
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Соколова Олега Анатолiйовича з 27.06.2015
р. строком на три роки за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26-27 червня 2015
р. (протокол №7 вiд 26-27 червня 2015 р.). Часткою в статутному капiталi Товариства володiє в
розмiрi 0,00000002% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй становить1 акцiя.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
05785448
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.06.2015 3 роки
9) Опис
Юридичну особу Публiчне акцiонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного
машинобудування «Насосенергомаш» ( код ЄДРПОУ 05785448) обрано на посаду Члена
Наглядової ради з 27.06.2015 р. строком на три роки за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 26-27 червня 2015 р. (протокол №7 вiд 26-27 червня 2015 р.). Часткою в статутному
капiталi Товариства володiє в розмiрi 0,2255% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй
становить 101344 акцiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тарасова Ольга Германiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Державна фiнансова iнспекцiя в Сумськiй областi начальник вiддiлу контролю у сферi
матерiального виробництва та фiнансових послуг

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.06.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну
комiсiю.Посадова особа має право здiйснювати: проводить плановi та спецiальнi перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товарис-тва;складає висновки за пiдсумками перевiрок та
надає їх Наглядовiй радi для подальшо-го iнформування органiв Товариства та/або передачi
висновкiв iнiцiатору проведення спецiальної перевiрки, включаючи Наглядову раду, Генерального
директора, iншi органи Товариства, акцiонерiв Товариства;доповiдає Загальним зборам про
результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;iнформує Наглядову раду
та/або Генерального директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час
перевiрок;здiйснює контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за
виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагає скликання позачергових
Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення
зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Винагорода членам Ревiзйної комiсiї не виплачується.
Згiдно рiшення загальних зборiв Товариства вiд 26-27 червня 2015 року Членом Ревiзiйної комiсiї
обрано Тарасову Ольгу Германiвну з 27.06.2015 р. строком на три роки (протокол № 7 вiд 26-27
червня 2015 р.) . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. До призначення ця посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади
головного державного фiнансового iнспектора, головного державного аудитора Державної
фiнансової iнспекцiї в Сумськiй областi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левин Максим Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Управляюча компанiя «Група ГМС», заступник головного управляючого директора Бiзнесодиницi «ГМС Компресори»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.06.2015 3 роки
9) Опис

Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну
комiсiю.Посадова особа має право здiйснювати: проводить плановi та спецiальнi перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товарис-тва;складає висновки за пiдсумками перевiрок та
надає їх Наглядовiй радi для подальшо-го iнформування органiв Товариства та/або передачi
висновкiв iнiцiатору проведення спецiальної перевiрки, включаючи Наглядову раду, Генерального
директора, iншi органи Товариства, акцiонерiв Товариства;доповiдає Загальним зборам про
результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;iнформує Наглядову раду
та/або Генерального директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час
перевiрок;здiйснює контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за
виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагає скликання позачергових
Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення
зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Винагорода членам Ревiзйної комiсiї не виплачується.
Згiдно рiшення загальних зборiв Товариства вiд 26-27 червня 2015 року Членом Ревiзiйної комiсiї
обрано Левин Максима Євгеновича з 27.06.2015 р. строком на три роки (протокол № 7 вiд 26-27
червня 2015 р.) . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. До призначення ця посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади
З 04.2007 по 04.2014 Заступник фiнансового директора ТОВ «Управляюча компанiя «Група ГМС»;
З 05.2014 заступник головного управляючого директора Бiзнес-одиницi «ГМС Компресори»
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гриненко Рита Леонiдiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.06.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну
комiсiю.Посадова особа має право здiйснювати: проводить плановi та спецiальнi перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товарис-тва;складає висновки за пiдсумками перевiрок та
надає їх Наглядовiй радi для подальшо-го iнформування органiв Товариства та/або передачi
висновкiв iнiцiатору проведення спецiальної перевiрки, включаючи Наглядову раду, Генерального

директора, iншi органи Товариства, акцiонерiв Товариства;доповiдає Загальним зборам про
результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;iнформує Наглядову раду
та/або Генерального директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час
перевiрок;здiйснює контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за
виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагає скликання позачергових
Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення
зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Винагорода членам Ревiзйної комiсiї не виплачується.
Згiдно рiшення загальних зборiв Товариства вiд 26-27 червня 2015 року обрано Членом Ревiзiйної
комiсiї Гриненко Риту Леонiдiвну з 27.06.2015 р. строком на три роки (протокол № 7 вiд 26-27
червня 2015 р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. До призначення ця посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади
заступника начальника вiддiлу, головного спецiалiста Фонду державного майна України.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Давиденко Андрiй Костянтинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 365536 14.10.1997 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ВНДIАЕН", голова правлiння-директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.08.2015 5 рокiв
9) Опис
Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства вiд 14 серпня 2015 року Давиденка Андрiя
Костянтиновича (МА 365536 14.10.1997 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.)
обрано генеральним директором ПАТ «ВНДIАЕН» з 17.08.2015 р. строком на п'ять рокiв
(протокол №86 вiд 14 серпня 2015 р.) .
Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства.
До компетенцiї Генерального директора належать всi поточнi питання дiяльностi Товариства, крiм
тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.Генеральний директор має право без
довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi: представляти iнтереси Товарист-ва в перед
органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установа-ми та
органiзацiями, фiзичними особами; вчиняти вiд iменi Товариства правочини, з урахуван-ням

обмежень встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, та здiйснювати всi
юридично значимi дiї; видавати вiд iменi Товариства довiреностi; наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв,
вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства,
включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; встановлювати форми, системи та порядок оплати
працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати шта-тний
розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри посадо-вих
окладiв всiх працiвникiв Товариства; розпоряджатися майном та коштами Товариства вiд-повiдно
до законодавства та цього Статуту; здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забез-печення
нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та цим Статутом.
Виплату винагороди за виконання посадових обов"язкiв передбачено Контрактом.
Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння -директор ВАТ
"ВНДIАЕН"
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової особи
або повне найменування
юридичної особи

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
правлiннядиректор

Давиденко Андрiй
Костянтинович

МА 365536 14.10.1997
Ковпакiвський РВ СМУ
УМВС України в Сумськiй
обл.

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Правлiння

Єлiн Валерiй
Костянтинович

МА 366449 28.10.1997
Ковпакiвський РВ СМУ
УМВС України в Сумськiй
обл.

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння
(головний
бухгалтер)

Зозуля Валентина
Миколаївна

МА 366857 03.11.1997
Ковпакiвський РВ СМУ
УМВС України в Сумськiй
обл.

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Глущенко Григорiй
Анатолiйович, представник
РВ ФДМУ по Сумськiй
обл.

МА 783764 27.01.2000
Ковпакiвський РВ СМУ
УМВС України в Сумськiй
обл.

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Iовенко Iгор Геннадiйович

МВ 215307 18.02.2004
Зарiчним РВ СМУ УМВС
України в Сумськiй обл.

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Соколов Олег
Анатолiйович

МВ 441224 11.06.2010
Ковпакiвський РВ СМУ
ГУМВС України в Сумськiй
обл.

1

0.00000222500

1

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Мазуренко Андрiй
Павлович, представник
держави

МН 809625 18.01.1996
Ленiнградським РВ СМУ
УМВС України в м. Київ

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член
Наглядової

Ямбуренко Володимир
Миколайович

СМ 014663 11.10.2007
УМВС України в Сумськiй

2232

0.00500000000

2232

0

0

0

ради

областi

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Шаповал Любов
Леонiдiвна, представник РВ
ФДМУ по Сумськiй обл.

МА 800937 04.02.2000
Ковпакiвський РВ СМУ
УМВС України в Сумськiй
обл.

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Правлiння

Єлiн Олександр
Валерiйович

МА 720295 05.10.1999
Ковпакiвський РВ СМУ
УМВС України в Сумськiй
обл.

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння

Денисенко Роман
Вiкторович

МА 873661 03.11.2000
Зарiчний РВ СМУ УМВС
України в Сумськiй областi

0

0

0

0

0

0

член правлiння

Бугаєнко В’ячеслав
Юрiйович

МА 305469 25.06.1997
Ковпакiвський РВ СМУ
УМВС України в Сумськiй
областi

0

0

0

0

0

0

член правлiння

Грек Володимир
Сергiйович

МА 028867 03.01.1996
Ковпакiвський РВ СМУ
УМВС України в Сумськiй
обл.

0

0

0

0

0

0

Член
наглядової ради

Фонд державного майна
України

00032945

22467609

50.000002

22467609

0

0

0

Голова
наглядової ради

Блейчик Марина Юрiївна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101344

0.225533

101344

0

0

0

Член ревiзiйної
Тарасова Ольга Германiвна
комiсiї

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Левин Максим Євгенович

0

0

0

0

0

0

Голова

Гриненко Рита Леонiдiвна

0

0

0

0

0

0

Член
Матвiєв Максим Борисович
наглядової ради
ПАТ «Сумський завод
Член
насосного та енергетичного
наглядової ради
машинобудування
"Насосенергомаш"

05785448

ревiзiйної
комiсiї
Генеральний
директор

Давиденко Андрiй
Костянтинович

МА 365536 14.10.1997
Ковпакiвський РВ СМУ
УМВС України в Сумськiй
обл.
Усього

0

0

0

0

0

0

2233

0.00500222500

2233

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

Фонд держаного майна
України

00032945

01133 м. Київ Київський
Київ Кутузова, 18/9

22467609

50.00000222500

22467609

0

0

0

21330168

47.46870000000

21330168

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

43797777

97.46870222500

43797777

0

0

0

Товариство з обмеженою
12700 Росiйська Федерацiя
вiдповiдальнiстю "Компанiя
1137232068 Тюменська обл. м.Тюмень
з управлiння майновим
вул.Новаторов, буд.12, буд.3
комплексом
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи*

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

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

Кількість за видами акцій

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

Опис

чергові

позачергові
X
26.06.2015
99.6479

Мiсце проведення загальних зборiв: м. Суми, вул. 2-га Залiзнична, 2 , кiмната №118;
Дата проведення загальних зборiв: 26 - 27 червня 2015 року;
Час початку загальних зборiв: 26.06.2015 року о 15 год. 00 хв.;
Загальними зборами акцiонерiв 26-27 червня 2015 року прийнято наступнi рiшення:
По питанню N 1 порядку денного «Обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення
голосування на загальних зборах товариства.»:
Пiдсумки голосування:
За результатами голосування з першого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1.Обрати головою лiчильної комiсiї:
Бугаєнка В’ячеслава Юрiйовича - начальника вiддiлу планування та економiчного аналiзу
пiдприємства.
2.Обрати членами лiчильної комiсiї:
Токарєва Олексiя Володимировича - заступника начальника вiддiлу планування та економiчного
аналiзу пiдприємства;
Литвиненко Свiтлану Василiвну - юрисконсульта юридичного бюро товариства;
3.Обрати секретарем лiчильної комiсiї: Глуховцеву Наталiю Олександрiвну - завiдуючу договiрного
вiддiлу № 9 пiдприємства.
Повноваження лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля виконання покладених на неї обов’язкiв
в повному обсязi.
По питанню N 2 порядку денного «Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв товариства.»:
За результатами голосування з другого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1. Обрати головуючим загальних зборiв товариства:
Глущенка Григорiя Анатолiйовича – голову наглядової ради товариства.
2. Обрати секретарем загальних зборiв товариства: Денисенка Романа Вiкторовича – корпоративного
секретаря товариства.
По питанню N 3 порядку денного «Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв
товариства.»:
За результатами голосування з третього питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборiв товариства.
По питанню N 4 порядку денного «Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської
дiяльностi товариства за 2009-2014 роки та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.»:
За результатами голосування з четвертого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2009-2014
роки взяти до вiдома.
По питанню N 5 порядку денного «Звiт наглядової ради товариства про роботу за 2009-2014 роки та
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.»:
За результатами голосування з п’ятого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:

Звiт наглядової ради товариства про роботу за 2009-2014 роки взяти до вiдома.
По питанню N 6 порядку денного «Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2009-2014 роки та прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду.»:
За результатами голосування з шостого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2009-2014 роки взяти до вiдома.
По питанню N 7 порядку денного «Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2009-2014 роки.»
порядку денного:
За результатами голосування з сьомого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Затвердити висновки ревiзiйної комiсiї за 2009-2014 роки.
По питанню N 8 порядку денного «Затвердження рiчних звiтiв товариства за 2009-2014 роки.»
порядку денного:
За результатами голосування з восьмого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Затвердити рiчнi звiти товариства за 2009-2014 роки.
По питанню N 9 порядку денного «Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 20102014 роки.»:
За результатами голосування з дев’ятого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Зняти з розгляду питання про затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2010-2014
роки.
По питанню N 10 порядку денного «Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2015
рiк.»:
За результатами голосування з десятого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Визначити та затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2015 рiк.
По питанню N 11 порядку денного «Розподiл прибутку товариства, в тому числi затвердження
розмiру рiчних дивiдендiв за результатами дiяльностi товариства у 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
роках.»:
За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1. Розподiлити прибуток товариства за результатами дiяльностi у 2009 роцi наступним чином:
- направити до фонду виплати дивiдендiв 30% чистого прибутку у розмiрi 11,1 тис. грн, у тому числi
на державну частку у розмiрi 5,55 тис. грн. (дивiденди до Державного бюджету сплаченi товариством
24.06.2010);
- направити до iнших фондiв товариства – 70% чистого прибутку.
2. Розподiлити прибуток товариства за результатами дiяльностi у 2010 роцi наступним чином:
- направити до фонду виплати дивiдендiв 30% чистого прибутку, що складає 90,6 тис. грн, у тому
числi на державну частку у розмiрi 45,3 тис. грн. (дивiденди до Державного бюджету сплаченi
товариством 24.06.2011);
- направити до iнших фондiв товариства – 70% чистого прибутку.
3. Розподiлити прибуток товариства за результатами дiяльностi у 2011 роцi наступним чином:
- направити до фонду виплати дивiдендiв 30% чистого прибутку, що складає 54,3 тис. грн, у тому
числi на державну частку у розмiрi 27,15 тис. грн. (дивiденди до Державного бюджету сплаченi
товариством 22.06.2012);
- направити до iнших фондiв товариства – 70% чистого прибутку.
4. Розподiлити прибуток товариства за результатами дiяльностi у 2012 роцi наступним чином:
- направити до фонду виплати дивiдендiв 50% чистого прибутку, що складає 42,9 тис. грн, у тому
числi на державну частку у розмiрi 21,45 тис. грн. (дивiденди до Державного бюджету сплаченi
товариством 20.06.2013);

- направити до iнших фондiв товариства – 50% чистого прибутку.
5. Розподiлити прибуток товариства за результатами дiяльностi у 2013 роцi наступним чином:
- направити до фонду виплати дивiдендiв 50% чистого прибутку, що складає 97,0 тис. грн, у тому
числi на державну частку у розмiрi 48,5 тис. грн. (дивiденди до Державного бюджету сплаченi
товариством 19.06.2014);
- направити до iнших фондiв товариства – 50% чистого прибутку.
6. Розподiлити прибуток товариства за результатами дiяльностi у 2014 роцi наступним чином:
- направити до фонду виплати дивiдендiв 50% чистого прибутку, що складає 107,0 тис. грн, у тому
числi на державну частку у розмiрi 53,5 тис. грн.;
- направити до iнших фондiв товариства – 50% чистого прибутку.
Встановити 01.07.2015 року датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв
за результатами роботи ВАТ «ВНДIАЕН» у 2014 роцi.
7. Нарахування та виплату дивiдендiв на державну частку за результатами дiяльностi товариства у
2014 роцi здiйснити у термiн до 1 липня 2015 року в порядку, визначеному чинним законодавством та
статутом товариства.
8. Надати доручення директору товариства пiсля виплати дивiдендiв на державну частку надiслати
копiю платiжного доручення до Фонду державного майна України.
По питанню N 12 порядку денного «Про змiну найменування товариства у зв’язку з приведенням
дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства».»:
За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1. Затвердити найменування товариства Публiчне акцiонерне товариство «Науково-дослiдний i
проектно-конструкторський iнститут атомного та енергетичного насособудування», скорочена назва ПАТ «ВНДIАЕН».
По питанню N 13 порядку денного «Внесення змiн до статуту товариства шляхом затвердження нової
редакцiї статуту у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону
України «Про акцiонернi товариства».»:
За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1. Внести та затвердити змiни до статуту ВАТ «ВНДIАЕН» шляхом викладення в новiй редакцiї.
2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв товариства пiдписати статут ВАТ
«ВНДIАЕН» в новiй редакцiї, затвердженiй загальними зборами акцiонерiв товариства.
3. Доручити та уповноважити керiвника виконавчого органу товариства здiйснити в установленому
законодавством порядку державну реєстрацiю статуту товариства в новiй редакцiї, затвердженiй
загальними зборами акцiонерiв товариства.
По питанню N 14 порядку денного «Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства
шляхом затвердження нових редакцiй положень: Положення про загальнi збори, Положення про
наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревiзiйну комiсiю у зв’язку з
приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України «Про акцiонернi
товариства».»:
За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1. Внести та затвердити змiни до внутрiшнiх положень товариства шляхом викладення їх в редакцiї:
Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про
Виконавчий орган, Положення про ревiзiйну комiсiю.
2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв товариства пiдписати затвердженi
загальними зборами акцiонерiв товариства в новiй редакцiї внутрiшнi положення товариства.
По питанню N 15 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та
членiв наглядової ради товариства.»:
За результатами голосування з п’ятнадцятого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Припинити повноваження голови та членiв наглядової ради товариства у повному складi.
По питанню N 16 порядку денного «Обрання членiв наглядової ради товариства.»:
Пiдсумки кумулятивного голосування:
№ПIП / Назва кандидата Кiлькiсть голосiв за кандидата

1.Фонд державного майна України 45320580
2.Блейчик Марина Юрiївна 44935218
3.Матвiєв Максим Борисович 44935218
4.Публiчне акцiонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування
«Насосенергомаш» 42660336
5.Соколов Олег Анатолiйович 42660336
6.Ямбуренко Володимир Миколайович 42660336
Вирiшили:
Обрати членами наглядової ради товариства:
1. Фонд державного майна України – юридична особа – акцiонер товариства.
Лепявко Iрина Миколаївна – представник держави, юридичної особи Фонду державного майна
України – акцiонера товариства.
2. Блейчик Марина Юрiївна - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна
України – акцiонера товариства.
3. Матвiєв Максим Борисович - представник держави, юридичної особи Фонду державного майна
України – акцiонера товариства.
4. Публiчне акцiонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування
«Насосенергомаш» – юридична особа – акцiонер товариства.
5. Соколов Олег Анатолiйович - представник юридичної особи товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння майновим комплексом» (ТОВ «КУIК») – акцiонера
товариства.
6. Ямбуренко Володимир Миколайович - представник юридичної особи товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння майновим комплексом» (ТОВ «КУIК») – акцiонера
товариства.
По питанню N 17 порядку денного «Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з
членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами
наглядової ради.»:
За результатами голосування з сiмнадцятого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
1. Затвердити умови договору, що укладатиметься товариством з членами наглядової ради товариства.
2. Уповноважити керiвника виконавчого органу товариства пiдписати договори з членами наглядової
ради товариства.
По питанню N 18 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та
членiв ревiзiйної комiсiї товариства.»:
За результатами голосування з вiсiмнадцятого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
Припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства у повному складi.
По питанню N 19 «Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства.»:
Пiдсумки кумулятивного голосування:
№ ПIП / Назва кандидата Кiлькiсть голосiв за кандидата
1. Левин Максим Євгенович 60000000
2. Гриненко Рита Леонiдiвна 24655542
3. Тарасова Ольга Германiвна 24462861
Вирiшили:
Обрати членiв ревiзiйної комiсiї товариства:
1. Левин Максим Євгенович - представник юридичної особи товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння майновим комплексом» (ТОВ «КУIК») – акцiонера
товариства.
2. Гриненко Рита Леонiдiвна - представник юридичної особи Фонд державного майна України –
акцiонера товариства.
3. Тарасова Ольга Германiвна – представник держави, юридичної особи - Фонду державного майна
України - акцiонера товариства.
По питанню N 20 порядку денного «Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з
членами ревiзiйної комiсiї. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами
ревiзiйної комiсiї.» порядку денного:
За результатами голосування з двадцятого питання порядку денного:
«За» проголосували 43 862 004 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься товариством з членами ревiзiйної комiсiї.
2. Уповноважити керiвника виконавчого органу товариства пiдписати договори з членами ревiзiйної
комiсiї товариства.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0.000

0.000

107000.000

0.000

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0.000

0.000

0.0024

0.000

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0.000

0.000

53884.25

0.000

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання дивідендів

01.07.2015

Дата виплати
дивідендів

22.12.2015

Опис

На загальних зборах акцiонерiв вiд 26-27 червня було прийняте рiшення про виплату
дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства у 2009 – 2014 роках.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 01.07.2015 .
Дивiденди були сплаченi акцiонерам: 22.06.2015 – 53,5 тис. грн.. (на державну частку за 2014
рiк), 22.12.2015 – 384,25 тис. грн. (акцiонерам резидентам за 2014 роки).

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Київський м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

0 (44) 377-79-43

Факс

0 (44) 377-79-43

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Облiк прав власностi на цiннi папери веде Публiчне акцiонерне
товариство "Нацiональний депозитарiй України" на пiдставi договору
про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 08.10.2014 № ОВ-6657

Повне найменування юридичної особи або ТОВ АФ "СК та партнери"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34328307

Місцезнаходження

40011 Україна Сумська Сумський м. Суми пр-т.Шевченко, 12 к. 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей 3806
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.05.2006

Міжміський код та телефон

(0542) 679-767

Факс

(0542) 679-767

Вид діяльності

Аудитор, який надає консультацiйнi послуги емiтенту

Опис

Договiр на надання консультацiйних послуг № 421/743 вiд 02.09.2014
Договiр на надання консультацiйних послуг № 519-870 вiд 18.09.2015

Повне найменування юридичної особи або ПрАТ "Страхова група "Ю.БI.АЙ."
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

31113488

Місцезнаходження

04112 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ вул. Дегтярiвська, 48,
офiс 708

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 469764
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.06.2009

Міжміський код та телефон

(044) 237-03-08

Факс

(044) 374-03-25

Вид діяльності

страховi послуги

Опис

Договiр добровiльного страхування майна №207-6-0181/14/СМ/724
вiд 16.06.2014. Договiр обов'язкового особистого страхування вiд
нещасних випадкiв на транспортi №403-0091/14/СМ/704 вiд
09.04.2014. Договiр обов'язкового особистого страхування членiв
добровiльних пожежних дружин №402-0571/14/СМ/746 вiд 22.09.2014
Договiр добровiльного страхування майна №207-6-00775/15СМ-854
вiд 16.06.2015

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
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03.07.2000

49/18/1/00

Сумське ТУ
ДКЦПФР

UA1800301004

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.250

44935216

11233804.000

100.000000000000

Опис

Кількість
Загальна
акцій
номінальна
(штук)
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Протягом звiтного року торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась. Намiру щодо подання заяви для допуску на фондовi бiржi не маємо.
Додаткової емiсiї акцiй не було.

XI. Опис бізнесу
Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут атомного та енергетичного
насособудування (ВНДIАЕН) є окремим пiдприємством, що виконує свою дiяльнiсть з 1956 року.
Згiдно iз Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.1997 року №911 ВНДIАЕН внесено до
перелiку пiдприємств, якi мають стратегiчне значення для економiки i безпеки держави. Наказом
РВ ФДМУ по Сумськiй областi за №336 вiд 25.04.2000 року ОП "ВНДIАЕН" реорганiзовано у
вiдкрите акцiонерне товариство.
Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язкiв Орендного пiдприємства "Науководослiдний i проектно-конструкторський iнститут атомного та енергетичного насособудування"
(ОП "ВНДIАЕН") (створеного шляхом оренди цiлiсного майнового комплексу ВНДIАЕН та за
рiшенням Ковпакiвського райвиконкому м. Суми вiд 16 жовт-ня 1990 р. № 289) та його
попередникiв:
- Спецiального конструкторського бюро живильних насосiв (СКБ-ПН) - створеного за наказом
Мiнмашприладу СРСР вiд 4 сiчня 1956 р. № 1 згiдно з постановою Ради Мiнiстрiв СРСР вiд 27
травня 1955 р.
-Української фiлiї Всесоюзного науково-дослiдного, конструкторського та технологiчного
iнституту гiдромашинобудування (УкрВНИИГидромаш) - створеного шляхом перетворення СКБПН наказом Мiнхiммашу СРСР вiд 29 вересня 1966 р. № 449 згiдно з постановою Ради Мiнiстрiв
СРСР вiд 10 серпня 1966 р. № 629.
-Всесоюзного науково-дослiдного i проектно-конструкторського iнституту атомного та
енергетичного насособудування (ВНИИАЭН) - створеного шляхом перетворен-ня
УкрВНДIГiдромаш за наказом Мiнхiммашу СРСР вiд 28 грудня 1970 р, № 257 згiдно з
постановами ЦК КПРС i Ради Мiнiстрiв СРСР вiд 24 вересня 1968 р. № 760 та Державного
Комiтету СРСР з науки i технiки вiд 23 жовтня 1970 р. № 406.
Органiзацiйна структура ПАТ "ВНДIАЕН" включає:
- апарат управлiння - до складу якого входить генеральний директор, перший заступник
генерального директора - технiчний директор, заступники генерального директора, головний
бухгалтер;
- науково-технiчна рада, яка складається iз начальникiв вiддiлiв, головою ради є генеральний
директор;
- науково-дослiднi та проектно-конструкторськi вiддiли (бюро);
- iншi вiддiли та бюро, що забезпечують стабiльне функцiонування пiдприємства.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не
має.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 239
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):21
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осiб): 22
Фонд оплати працi: 13 462,7 тис. грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього
року: фонд оплати працi за звiтний рiк у порiвняннi iз попереднiм збiльшився на 1945,4 тис. грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента: Згiдно статуту Товариство забезпечує пiдготовку квалiфiкованих
робiтникiв та спецiалiстiв, їх економiчне i професiйне навчання в навчальних закладах за
вiдповiдними угодами. Товариство (iнститут) надає пiльги вiдповiдно до закону своїм
працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва.

Товариство не належисть до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-якi пропозицiї з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї не надходили.
Загальна система облiкової полiтики визначена згiдно норм дiючого законодавства. На
пiдприємствi затверджена та впроваджена наказом керiвника дiюча облiкова полiтика. Основними
принципами i методами полiтики є наступнi:
1.2Методи облiку i принципи оцiнки активiв i зобов'язань пiдприємства
1.2.1 Для вiдокремлення в складi основних засобiв малоцiнних необоротних активiв встановити
вартiсну межу в розмiрi 2500 грн.
1.2.2 Амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом. Нарахування
амортизацiї за прямолiнiйним методом здiйснювати вiдповiдно до п.29 П (С) БО 7.
З метою оподаткування нарахування амортизацiї здiйснювати прямолiнiйним методом.
Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних фондiв не розраховувати та з метою амортизацiї прийняти
рiвною 0 (нуль) грн.
1.2.3 Амортизацiю малоцiнних необоротних активiв нараховувати в першому мiсяцi їх використання у розмiрi 50% їх вартостi, решту 50% вартостi в мiсяцi їх списання з балансу.
1.2.4 Проводити переоцiнку основних засобiв, залишкова вартiсть яких дорiвнює 0 (нуль) грн.
1.2.5 Резерв на ремонт основних засобiв не створювати.
1.2.6 Одиницею облiку нематерiальних активiв визначити окремий об'єкт.
1.2.7 Амортизацiю нематерiальних активiв в бухгалтерському та податковому облiках нараховувати прямолiнiйним методом.
Переоцiнку нематерiальних активiв не проводити.
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв прийняти рiвною 0 (нуль) грн.
1.2.8 Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати номенклатурний номер - умовний номер
матерiально-виробничих запасiв в бухгалтерському облiку пiдприємства. Кожному найменуванню
матерiально-виробничих запасiв привласнювати умовне постiйне цифрове позначення. Одиницею
бухгалтерського облiку запасiв вважати так само їх найменування або однорiдну групу (вид).
1.2.9 При вибуттi матерiалiв, що належать пiдприємству, їх остаточну оцiнку проводити за середньозваженою собiвартiстю в наступному порядку:
- в момент списання матерiалiв у виробництво та при внутрiшньому перемiщеннi матерiалiв
протягом мiсяця здiйснювати тiльки кiлькiсний облiк операцiй;
- в кiнцi мiсяця за результатами всiх операцiй, вiдображених на рахунках бухгал-терського облiку,
проводити розрахунок середньозваженої вартостi, i формувати проводки тiльки в сумовому
вираженнi.
1.2.10 Оцiнку вiдпущених запасiв за iдентифiкованою собiвартiстю застосовувати у випадку, якщо
запаси не замiнюють один одного, вiдпускаються для виконання спецiальних замовлень i проектiв,
або їх первiсна вартiсть визначена з iдентифiкованої вартостi (автомобiлi, дорогоцiннi метали, дорогоцiннi каменi i тому подiбне, великi агрегати, номернi об'єкти та матерiали, придбанi для виконання конкретних договорiв пiдряду). Групу матерiалiв, що представляє собою великi агрегати,
номернi об'єкти i зазначенi матерiали для виконання пiдрядних робiт, при вiдпуску у виробництво
та iншому вибуттi оцiнювати за собiвартiстю кожної одиницi.
1.2.11 Предмети з строком використання менше одного року, якi супроводжують виробничий процес протягом звiтного перiоду i вартiстю менше 2500 грн., враховувати на рахунку 22 “Малоцiннi
та швидкозношуванi предмети”. У момент передачi таких активiв в експлуатацiю списувати їх з
балансу з одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями експлуатацiї i
вiдповiдальними особами протягом строку фактичного використання таких предметiв.
1.2.12 Витрати на перiодичнi видання (перiодична преса - газети, журнали i т.п.) i технiчну лiтера-

туру (якщо вона не є бiблiотечним фондом) вести з використанням рахунку 39 «Витрати
майбутнiх перiодiв».
1.2.13 Зворотнi вiдходи оцiнювати за цiною можливої реалiзацiї.
1.2.14 Облiк транспортно-заготiвельних витрат на окремому рахунку не вести у зв'язку з незначними обсягами закупiвель матерiалiв. Суму транспортних витрат списувати на номенклатурний
номер матерiалiв за фактом їх оприбуткування на склад.
1.2.15 Спецiальнi iнструменти, спецiальнi пристрої та спецiальне обладнання вартiстю бiльше
2500 грн. за одиницю i строком корисного використання бiльше одного року визнавати об'єктами
осно-вних засобiв i амортизувати у порядку, встановленому в цьому наказi. Спецiальнi
iнструменти, спецiальнi пристрої та спецiальне обладнання строком корисного використання не
бiльше одного року визнавати матерiально-виробничими запасами незалежно вiд вартостi. Видачу
спецiального одягу в експлуатацiю проводити на пiдставi первинного документа унiфiкованої
форми.
1.2.16 Якщо строк корисного використання менше 1 року, спецодяг вiдносити до малоцiнних та
швидкозношуваних предметiв i враховувати на рахунку 22 “Малоцiннi i швидкозношуванi
предмети”. Вартiсть спецодягу, переданого в експлуатацiю, списувати з балансу i враховувати в
оперативному кiлькiсному облiку за мiсцями його експлуатацiї по пiдзвiтним особам протягом
строку його фактичного використання. Списання вартостi спецiального одягу, строк експлуатацiї
якого згiдно з нормами видачi не перевищує 12 мiсяцiв в дебет вiдповiдних рахункiв облiку витрат
проводити одноразово в момент його передачi (видачi) спiвробiтникам пiдприємства. Кiлькiсний
облiк переданого в експлуатацiю спецiального одягу здiйснювати до моменту списання
матерiальних цiнностей та оформлення акта на списання за формою, затвердженою Наказом
Мiнiстерства статистики України № 145 вiд 22.05.1996 р.
1.2.17 Якщо строк корисного використання спецодягу перевищує один рiк, то такий спецодяг враховувати у складi iнших малоцiнних необоротних активiв незалежно вiд вартостi на балансовому
рахунку 112 “Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи” з нарахуванням зносу в розмiрi 50% їх вартостi при передачi його в експлуатацiю, решту 50% вартостi в мiсяцi їх списання з балансу. До
моменту списання спецодяг враховувати в бухгалтерському облiку по виробничих пiдроздiлах i
матерiально-вiдповiдальних особах.
1.2.18 Списання спецiального одягу, спецiальних iнструментiв, спецiальних пристроїв у
бухгалтерському облiку як окремого об'єкта облiку здiйснювати тiльки при його фактичному
фiзичному вибуттi. Визначення непридатностi i вирiшення питання про списання здiйснювати
комiсiєю.
1.2.19 Облiк товарiв в їдальнi вести без застосування балансового рахунку 285 “Торгова нацiнка”.
Облiк продуктiв, що використовуються в приготуваннi продуктiв харчування, вести з застосуванням балансового рахунку 282 у вартiсному виразi.
1.2.20 Застосовувати позамовний метод облiку витрат на виробництво i калькулювання
собiвартостi продукцiї. На вiдкрите замовлення вiдносити всi витрати, пов'язанi з його виконанням
(включаючи роботи субпiдрядних органiзацiй), в розрiзi статей витрат, передбачених робочим
планом рахункiв. При виконаннi робiт за договорами iз стороннiми пiдприємствами та фiзичними
особами замовлення вiдкривати на кожний укладений договiр або на етап договору, або на кожний
об'єкт, зазначений у договорi.
1.2.21 До здачi результатiв робiт замовнику або закiнчення виконання робiт для пiдроздiлiв пiдприємства незавершене виробництво оцiнювати в балансi за фактичними витратами. Факт здачi робiт Замовнику пiдтверджувати оформленим актом, на пiдставi якого пiдприємство має право визнати доходи. При виконаннi робiт для потреб виробництва оформляти внутрiшнiй акт здачiприймання виконаних робiт
1.2.22 Iнвентаризацiю незавершеного виробництва проводити один раз на рiк за станом на 01 жовтня.
1.2.23 Незавершене виробництво вiдображати в бухгалтерському облiку i балансi за фактичною
виробничою собiвартiстю.
1.2.24 Вартiсть реалiзованої продукцiї в бухгалтерському облiку вiдображати один раз на мiсяць
пiсля визначення фактичної виробничої собiвартостi продукцiї наприкiнцi звiтного перiоду.

1.2.25 Резерв сумнiвних боргiв створювати методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на основi результатiв проведеної iнвентаризацiї дебiторської заборгованостi перед
складанням рiчної фiнансової звiтностi.
1.2.26 Величину резерву визначати окремо по кожному сумнiвному боргу залежно вiд строку прострочення платежу:
- по заборгованостi зi строком виникнення понад 60 до 180 днiв резерв створюється у розмiрi 25
вiдсоткiв;
- по заборгованостi зi строком виникнення вiд 180 до 365 днiв резерв створюється у розмiрi 50
вiдсоткiв;
- по заборгованостi зi строком виникнення понад 1 рiк резерв створюється у розмiрi 100 вiдсоткiв.
1.2.27 Перебiг строку починати з першого дня прострочення платежу за умовами договору з контрагентом, а не з дати прийняття заборгованостi до облiку, якщо такi дати не збiгаються.
1.2.28 Резерв на оплату майбутнiх вiдпусток створювати щомiсяця. Базовим показником для створення резерву вважати:
- фактичну заробiтну плату працiвникiв пiдприємства та iншi види виплат за розра-хунковий
мiсяць, передбаченi системою оплати працi i прийнятi до уваги при обчисленнi серед-нього
заробiтку вiдповiдно до постанови КМУ вiд 08. 02. 1995 р № 100 зi змiнами та доповненнями для
оплати щорiчної оплачуваної вiдпустки;
- нарахованi на заробiтну плату i зазначенi виплати працiвникам суми єдиного вне-ску на
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
1.2.29 При облiку витрат на виробництво використовувати позамовний метод
калькулювання - всi понесенi у процесi виконання робiт витрати вiдносити на вiдкрите замовлення
безпосередньо. Перелiк i склад статей виробничих витрат вказанi в Додатку 1.
1.2.30 Загальновиробничi витрати пiдроздiляти на постiйнi та змiннi.
До постiйних загальновиробничих витрат вiдносити витрати на оплату працi з нарахуван-нями,
амортизацiю основних засобiв i нематерiальних активiв, витрати на забезпечення нормаль-них
умов працi, витрати на утримання i ремонт будiвель, споруд, обладнання.
До змiнних загальновиробничих витрат вiдносити витрати на вiдрядження, послуги зв'язку,
придбання канцтоварiв, пiдготовку кадрiв.
1.2.31 Загальновиробничi витрати розподiляти пропорцiйно сумi основної заробiтної плати основних виробничих робiтникiв. Перелiк статей витрат, що використовуються для органiзацiї облiку на
балансовому рахунку 91, наведений у додатку до Робочого плану рахункiв (класифiкатор “Статтi
витрат”).
1.2.32 Облiк комерцiйних витрат, пов'язаних з продажем товарiв, готової продукцiї, робiт, послуг
вести з застосуванням балансового рахунку 93 “Витрати на збут”. Перелiк статей витрат, що використовуються для органiзацiї облiку на балансовому рахунку 93, наведений у додатку до Робочого
плану рахункiв (класифiкатор “Статтi витрат”).
1.2.33 Аналiтичний облiк адмiнiстративних (загальногосподарських) витрат здiйснювати за статтями витрат, затвердженими класифiкатором “Статтi витрат” у складi Робочого плану рахункiв пiдприємства.
1.2.34 Облiк витрат пiдприємства вести за допомогою рахункiв класу 9 “Витрати дiяльностi”. Рахунки класу 8 не застосовувати.
1.2.35 Тимчасовi податковi рiзницi розраховувати один раз на рiк на пiдставi даних головної книги
пiдприємства.
1.2.36 Для визначення суттєвостi окремих об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов'язань i
власного капiталу пiдприємства, прийняти порiг суттєвостi 5 вiдсоткiв вiд пiдсумку вiдповiдно
всiх активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу.
1.2.37 Розподiл чистого прибутку проводити один раз на рiк на пiдставi рiшення загальних зборiв
акцiонерiв.
Науково-технiчна дiяльнiсть ПАТ «ВНДIАЕН» у 2015 роцi була пов'язана з виконанням робiт з
дослiдження, проектування, створення й впровадження насосного устаткування для атомної та

теплової енергетики, нафтової i хiмiчної промисловостi, водопостачання, комунального
господарства та iнших базових галузей економки.
Питома вага наукової та науково-технiчної дiяльностi у загальному обсязi виконаних робiт – 99,96
%.
Зокрема, у 2015 роцi:
–завершено науково-дослiдних робiт (одиниць) – 8;
–кiлькiсть робочих проектiв (одиниць) – 6;
–виготовлено дослiдних зразкiв насосного обладнання за проектами ВНДIАЕН (наймену-вань) – 8;
–за розробками iнституту освоєно найменувань нового та модернiзованого насосного об-ладнання
– 9;
З найбiльш важливої тематики, над виконанням якої iнститут працював в 2015 роцi, слiд зазначити такi:
НАУКОВО-ДОСЛIДНI РОБОТИ
Проведення експериментальних дослiджень варiантiв робочих колiс насоса ЦНА 2000-40 з метою
вибору варiанту робочого колеса для отримання необхiдної форми характе-ристики
Пiдвищення економiчностi i кавiтацiйних якостей насоса НПВ 1250 ... 5000-М
Розробка методичних рекомендацiй з проектування та розрахунку муфт пружних плас-тинчастих
Складання методичних рекомендацiй щодо проведення випробувань
Проектування i розрахунок вiдцентрової ступенi з дiагональним напрявляючим апарат-ратом
вiдповiдно ТЗ на покупку проточної частин для типорозмiрногу ряду насосiв НМВ 800 ... 1800
Розробка методичних рекомендацiй з проектування та розрахунку гiдроциклоних сепа-раторiв
Розробка альбому унiфiкованих креслень опорних пiдшипникiв ковзання, взаємозамiн-них по
приєднувальних розмiрах з пiдшипниками фiрми «RENK»
Доопрацювання пакету власних програмних продуктiв за розрахунками оцiнки мiцностi
конструкцiй вiдцентрових насосiв (переклад з мови FORTRAN на мову DELFI, розроб-лення
посiбникiв користувачiв
ДОСЛIДНО-КОНСТРУКТОРСЬКI РОБОТИ
–Насосний агрегат АКсВА 650-135-8 для Бiлоруської АЕС
–Нафтовий магiстральний вертикальний насосний агрегат АНМВ 800-320
–Насос ХБЕ-М 630/390 для АТ «Невинномысский АЗОТ»
–Насос ХБ 1528-515 для перекачування сольвенту на заводi «Neste Oil» (Фiнляндiя)
–Насосний агрегат Desum АD 350-725д для систем водопостачання та зрошення
–Насосний агрегат Desum AD 600-720 для систем водопостачання та зрошення
–Насосний агрегат АЦНСА 750-140а-3 системи безпеки для Балтiйської АЕС
–Насосний агрегат АЦНСА 150-60а-3 системи безпеки для Балтiйської АЕС
–Насосний агрегат АЦНСА 750-140а-4 системи безпеки для блокiв № 3 i 4 Тяньваньської АЕС
–Насосний агрегат АЦНСА 150-60-4 системи безпеки для блокiв № 3 i 4 Тяньваньської АЕС
–Насосний агрегату АЦНСА 750-140-2 системи безпеки для блокiв № 3, № 4 Тяньвань-ської АЕС
–Насосний агрегат Desum AD 500-875 А для систем водопостачання та зрошення
НАУКОВО-ТЕХНIЧНI ПОСЛУГИ
–науково-технiчнi послуги при проведеннi попереднiх, приймальних, приймально-здавальних,
випробуваннях на надiйнiсть насосiв по проектам iнституту;
–проведення динамiчних розрахункiв, виброакустичних обстежень вiдцентрових насосних
агрегатiв при випробуваннях i їх доказу по вiбрацiйних параметрах;
–виконання науково-технiчних робiт i послуг.
–пiдготовка тендерної документацiї i технiко-економiчних пропозицiй по насосним агре-гатам.
Кiлькiсть публiкацiй в перiодичних виданнях – 18.
Основним видом продукцiї ПАТ «ВНДIАЕН» є розроблена робоча документацiя, нау-ковотехнiчнi послуги по її впровадженню на пiдприємствах АТ «Сумський завод «Насосенер-гомаш»
(основний замовник) , насосному виробництвi ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе» та iнших.
Найбiльш впливовими конкурентами є: ОКБМ, м. Н. Новгород; ЦКБМ, м. Санкт-Петербург, ОАО
«Турбонасос», м. Воронiж.

Придбання або вiдчуження активiв товариством визначаються специфiкою його дiяльностi, а саме
науково-дослiдними та проектно-конструкторськими роботами. У зв'язку iз цим основними
надходженнями активiв є - придбання та модернiзацiя комп'ютерної та орг технiки; придбання та
оновлення програмного забезпечення; придбання iнвентарю та меблiв для забезпечення
працiвникiв необхiдним обладнанням.
За останнi 5 рокiв, що передували звiтному, надiйшло на пiдприємство:
За останнi 5 рокiв, що передували звiтному, надiйшло на пiдприємство:
- Комп'ютерна та оргтехнiка: придбання - 1580,9 тис. грн.
- Придбання iнвентарю та меблiв -1146,2 тис. грн.
За 2015рiк Товариство придбало:
- компютерну та оргтехнiку на суму 176 тис. грн.;
- прилади, iнвентар та меблi на суму 320 тис. грн.
Розмiри полiпшень основних фондiв та iнвестицiйної нерухомостi склали 1058 тис. грн.
Значних вiдчужень за останнi п'ять рокiв не було.
Товаритсво не укладало правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, афiлiйованими особами.
Для своєї дiяльностi товариство використовує власнi основнi засоби.
Залишкова вартiсть власних основних засобiв станом на кiнець звiтного року складає 16182 тис.
грн..: з них будинки та споруди - 12923 тис. грн., машини та обладнання - 5056 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 462 тис. грн., iншi – 436 тис. грн.
Всi основнi засоби, що облiковуються на балансi товариства використовуються в процесi виробництва та задiянi в обслуговуваннi виробничих потужностей.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв станом на кiнець року складає – 61 %.
Залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi (нерухомiсть, передана в оренду) на кiнець звiтного
року складає 6774 тис. грн. Обмежень на використання основних засобiв немає, як i зобов'язань
пов'язаних з їх придбанням.
Зовнiшнi проблеми:
1.Не зважаючи на те, що наш iнститут внесено до перелiку пiдприємств, якi мають стратегiчне
значення для економiки та безпеки держави, а Випробувальний центр має статус “Нацiональне
надбання”, останнi декiлька рокiв повнiстю вiдсутня державна фiнансова пiдтримка робiт з
укрiплення та розширення матерiально-технiчної бази.
2.У зв'язку з економiчною кризою вiдбувається погiршення фiнансового стану пiдприємств –
виробникiв та споживачiв насосної продукцiї, що веде до скорочення замовлень на виконання
науково-дослiдних та проектно-конструкторських робiт.
Внутрiшнi проблеми:
1. Лiцензiї на використання програмного забезпечення для створення, проектування, модернiзацiї
продукцiї насособудування є дуже дорогими.
Протягом 2015 року було сплачено пенi та штрафу за самостiйно виявленою помилкою по ПДВ
0,5 тис. грн.; за результатами перевiрки єдиного соцiального внеску було сплачено штрафнi
санкцiї в сумi 1,3 тис. грн.
Оборотний (робочий) капiтал = оборотнi (поточнi) активи - кредиторська заборгованiсть
(операцiйнi зобов'язання) = 4134,0 тис. грн. )

Можливi шляхи покращення лiквiдностi:
-отримання фiнансування з державного бюджету;
-зменшення виробничих запасiв за рахунок прискорення обертання оборотних активiв та збiльшення реалiзацiї готової продукцiї.
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного 2015 року
склала 5978,1 тис. грн (без ПДВ), очiкуваний прибуток вiд виконання цих договорiв у 2016 роцi 70,0 тис. грн.
Основними напрямками перспективного розвитку iнституту на 2016 рiк є:
НАУКОВО-ДОСЛIДНI РОБОТИ
Роздiл 1. Проточнi частини
Експериментальне вiдпрацювання проточних частин багатоступеневих насосiв з метою зменшення
масогабаритних характеристик.
Вiдпрацювання РК i НА для ns = 70, 85, 110.
Дослiдження впливу надроторних елементiв шнека на кавiтацiйно-ерозiйнi якостi модельної
шнековiдцентрової ступенi ns = 130.
Проведення чисельного дослiдження варiантiв конструктивних схем першої ступенi:
шнековiдцентрової (базової та з укороченим обтiчником), та типу “Д”, з подiлом потоку «один за
одним», на прикладi насосу ПЭ 720-185-7, з метою оцiнки енергетичних i кавiтацiйних якостей
варiантiв схем.
Розробка Керiвного документа з полями секцiйних насосiв багатоцiльового призначення iз
застосуванням нових високо-економiчних проточних частин з урахуванням параметрiв насосiв ПЭ
65, ПЭ 100, ПЭ 150 i ЦНСг номенклатури АТ «Сумський завод “Насосенергомаш» та ПАТ «ГМС
Лiвгiдромаш».
Аналiз полiв робочих характеристик насосiв BB5 по API610 i видача рекомендацiй по можливостi
їх застосування для iнших багатоступеневих насосiв.
Створення експериментального стенду i вiдпрацювання методики проведення випробувань на
вiзуальну кавiтацiю.
Розробка проточної частини насос типу Кс 110-110 для умов проекту «Карабатан».
Розробка розрахунковим способом проточних частин насосiв типу DeSum з ns = 60 та ns = 70 з
крутизною напiрної характеристики не менше 10%.
Роздiл 2.Динамiчнi розрахунки
Розробка методик розрахунку динамiчних характеристик насосних агрегатiв.
Роздiл 3. Розрахунки на мiцнiсть
Розробка методики зниження маси корпусу насосу двостороннього входу з горизонтальним
роз'ємом шляхом змiни характеристик жорсткостi елементiв конструкцiї корпусу
Розробка методики розрахунку на мiцнiсть насосiв типу ВВ5 за стандартом ASME.
Роздiл 4. Iнтелектуальна власнiсть
Оформлення та реєстрацiя результатiв iнтелектуальної дiяльностi.
Роздiл 5. Пружнi пластинчатi муфти
Розробка альбому унiфiкованих креслень муфт пружних кiльцевих (МК).
ДОСЛIДНО-КОНСТРУКТОРСЬКI РОБОТИ
Розробка конструкторської документацiї та участь у створеннi нового та модернiзованого
насосного обладнання.
Роздiл 1. Розробка типорозмiрного ряду насосiв типу «Д» нового поколiння
Розробка КД насосу D 350-700 (2500-160).
Розробка КД насосiв вiдцентрових одноступiнчатих двостороннього входу типу Д (Дв) i агрегатiв
електронасосних на їх основi Д (Дв) 400-990 (Q = 2 850 м3/год, Н = 132 м)
Розробка конструкторської документацiї насоса DeSum Д 400-660 (Q = 2 850 м3/год, Н = 56 м, n =
985 об/хв) i Агрегати електронасосного на його основi, включаючи виконання з оборотами

приводного двигуна n = 745 об/хв.
Розробка КД насоса D 350-580 (ns = 100) i агрегату на його основi
Розробка конструкторської документацiї на насос D 700-700 i агрегат на його основi з двигуном
iмпортного виробництва.
Розробка КД насоса D 600-1135 (ns = 70) i агрегату на його основi
Розробка КД насоса D 500-1050 (ns = 60) i агрегату на його основi
Розробка КД насоса D 600-635 (ns = 180) i агрегату на його основi
Розробка конструкторської документацiї на насос D 500-875В (4500-110) для ГУП СК
Ставрополькрайводоканал.
Розробка конструкторської документацiї насоса D 600-720 i агрегату на його основi для
забезпечення насосом параметрiв Q = 3 600 м3/год, Н = 34 м.
«Розробка конструкторської документацiї насоса D700-1000А на параметри Q = 5000 м3/год i Н =
39 м i агрегату на його основi.
Роздiл 2. Розробка насосiв та насосних агрегатiв для атомної енергетики
Розробка конструкторської документацiї насосного агрегату АЦНР 800-230-2 для АЕС Козлодуй,
Болгарiя
Розробка КД електронасосних агрегатiв АЦНА 2000-40-3.
Розробка КД електронасосних агрегатiв АКО 250-61 для Бiлоруської АЕС.
Розробка КД електронасосних агрегатiв АМВ 60-490 для блоку № 4 Ростовської АЕС.
Розробка КД електронасосних агрегатiв МКВ 500-37 для блоку № 4 Ростовської АЕС.
Розробка ремонтної документацiї насосiв ЦНА 150-60-2, ЦНСА 750-140а-2, ПЭА 250-80-3, Д 250062-3, для ЛАЕС-2, блок № 2
Роздiл 3. Розробка насосiв та насосних агрегатiв для теплової енергетики
Модернiзацiя живильних насосiв ПЭ 720-185-3, ПЭ 380-185/200-5, ПЭ 580-185-5,
ПЭ 580-195 з метою пiдвищення надiйностi i максимальної унiфiкацiї.
Розробка робочого проекту однокорпусного секцiйного живильного насоса ПЭ 720-185-7.
Розробка проектної документацiї електронасосних агрегатiв на параметри Q = 1150 м3/год, H =
3500 м.
Розробка конструктивних схем живильних насосiв на подачi вiд 20 до 800 м3/год i напором до 700
м.
Роздiл 4. Розробка насосiв та насосних агрегатiв для магiстральних нафтогонiв
Розробка конструкторської документацiї на насос НМ 10000-210-2.2 вiдповiдно до вимог СТТ23.080.00-КТН-240-14.
Розробка КД магiстральних насосiв НМ 1250-260-2.2УХЛ4.
Розробка КД двох типорозмiрiв насосiв типу НПС (ВВ3 по ГОСТ 32601-2013).
Розробка ТУ i ПМ на ряд насосiв НПВ-М вiдповiдно до вимог СТТ -23.080.00-КТН-240-14
«Насоси магiстральнi та пiдпiрнi вдосконаленi».
Доопрацювання КД базових насосiв типiв: НПВ 600-60, НПВ 1250-60-М,
НПВ 1250-110-М, НПВ 2500-80-М, НПВ 2500-120-М, НПВ 3600-90-М, НПВ 3600-90-М, НПВ
3600-135-М, НПВ 5000-120-М вiдповiдно до вимог СТТ-23.080.00-КТН-240-14 «Насоси
магiстральнi та пiдпiрнi вдосконаленi».
Розробка змiнного ротору насосiв типу НМ 1250-260-2.1 з базовою подачою 0,5Qном на подачу Q
= 625 м3/год i напiр Н = 260 м.
Розробка робочого проекту нафтового магiстрального вертикального насоса типу
НМВ 500-245 i агрегату АНМВ 500-245 на його основi.
Роздiл 6. Розробка стендiв для випробування насосiв та насосних агрегатiв
Розробка КД випробувального стенду для випробувань насосiв типу D нового поколiння: D 400660 (Q = 2 850 м3/год., Н = 56 м., N = 985 об/хв);
D 400-990 (Q = 2850 м3/год, Н = 132 м., n = 985 об/хв);
D 600-720 (Q = 5300 м3/год, Н = 62 м., n = 985 об/хв);
D 700-1000 (Q = 5000 м3/год, Н = 39 м., n = 600 об/хв).
Розробка конструкторської документацiї випробувального стенду для насосiв типу НМВ.
Розробка конструкторської документацiї випробувального стенду для випробувань вертикальних

насосних агрегатiв.
Розробка КД випробувального стенду для насоса типу ХБ 1528-515.
Доопрацювання КД випробувального стенду для випробувань насосного агрегату
НМ 10000/0,5-250-3.
НАУКОВО-ТЕХНIЧНI ПОСЛУГИ
Проведення динамiчних розрахункiв, вiброакустичних обстежень вiдцентрових насосних агрегатiв
при випробуваннях i їх доведення по вiбрацiйним параметрам.
Виконання науково-технiчних робiт.
Пiдготовка тендерної документацiї та технiко-економiчних пропозицiй щодо насосних агрегатiв.
Науково-методичний та конструкторско-технологiчний супровiд ТД в серiйному виробництвi
вiдцентрових насосiв для АЕС.
Надання НТП по веденню серiйного виробництва автоматики i електроприводу. Авторський
нагляд за виготовленням серiйної автоматики, в т.ч .: коригування КД та оформлення повiдомлень
в частинi замiни комплектуючих виробiв за проектами серiйної автоматики; внесення змiн до КД.
Надання НТП з вирiшення питань, що виникають у процесi виготовлення серiйних вiдцентрових
насосiв, пов'язаних з елементами проточної частини та iншими елементами конструкцiї, що
впливають на характеристики насосiв.
Надання науково-технiчних послуг по супроводу КД в серiйному виробництвi вiдцентрових
насосiв загальнопромислового застосування, розробленої ПАТ «ВНДIАЕН».
Надання НТП у проведеннi розрахункiв на мiцнiсть серiйно виготовлених насосiв i запчастин до
них.
Науково-технiчнi послуги при проведеннi випробувань попереднiх, приймальних, прийомуздавальних, а також при випробуваннях на надiйнiсть насосiв типу НМ i НПВ, якi поставляються
на об'єкти ССТО-1, ССТО-2, насосiв НПВ 1250...5000-М, НГПН-М 3600 -120 i т.п.
Науково-технiчний та конструкторсько-технологiчний супровiд виготовлення насосiв типу НМ i
НПВ, якi поставляються на об'єкти ССТО-1, ССТО-2, насосiв НПВ 1250...5000-М, НГПН-М 3600120 i т.п.
Науково-технiчний супровiд виготовлення нового насосного обладнання для АЕС.
Науково-технiчний та конструкторсько-технологiчний супровiд виготовлення, монтажу та наладки
випробувальних стендiв.
Проведення дослiжень та розробок є прiоритетним напрямом розвитку ПАТ “ВНДIАЕН”. Обсяг
витрат (без ПДВ) у 2015 роцi склав: на науково-технiчнi розробки - 12609,4 тис грн, на прикладнi
дослiдження - 976,6 тис. грн, на науково-технiчнi послуги - 4214,2 тис. грн.
Вiдсутнi судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше
вiдсоткiв активiв ПАТ "ВНДIАЕН" станом на початок року, стороною в яких виступає ПАТ
"ВНДIАЕН", його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi
особи ПАТ "ВНДIАЕН".
Вiдповiдно до наказу Фонду державного майна України вiд 19 травня 2015 року N 738 «Про
затвердження Перелiку об'єктiв груп В, Г, якi пiдлягають пiдготовцi до продажу в 2015 роцi» ВАТ
«ВНДIАЕН» включено до перелiку об'єктiв якi запланованi до продажу в 2015роцi.
Згiдно з наказом Фонду державного майна України вiд 8 червня 2015 року N 829 «Про
затвердження плану-графiка виставлення об'єктiв груп В, Г на продаж в 2015 роцi» державний
пакет акцiй ВАТ «ВНДIАЕН» виставлено на продаж шляхом конкурсу з вiдкритiстю
пропонування цiни за принципом аукцiону у листопадi 2015 року.
Вiдповiдно до наказу Фонду державного майна України вiд 19.07.2010 №1030 функцiї з
управлiння державними корпоративними правами та повноваження щодо приватизацiї ВАТ
"ВНДIАЕН" передано до центрального апарату Фонду державного майна України. Таким чином

Фонд державного майна України є акцiонером, що володiє 50% + 1 акцiй статутного капiталу ВАТ
"ВНДIАЕН" та органом, що здiйснює функцiї з управлiння державними корпоративними правами.
Пiдготовка проектiв рiшень та матерiалiв з питань порядку денного засiдання Наглядової ради
проводилося до 09.12.2014 з врахуванням безумовного виконання Постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України "Деякi питання управлiння корпоративними правами держави" вiд 29.03.2010 №297, а
саме: завдання на голосування представникам держави на загальних зборах та засiданнях
наглядової ради господарських товариств, у статутному капiталi яких державна частка становить
понад 50 вiдсоткiв, погоджувалися Прем'єр-мiнiстром України або Першим вiце-прем'єрмiнiстром України за умови попереднього розгляду вiце-прем'єр-мiнiстром згiдно з розподiлом
функцiональних повноважень.
З 09.12.2014 пiдготовка проектiв рiшень та матерiалiв з питань порядку денного засiдання
Наглядової ради проводиться вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про деякi
питання управлiння корпоративними правами держави» вiд 30.10.2014 р. N 678, якою затверджено
новий порядок надання i погодження завдань на голосування представникам держави на загальних
зборах та засiданнях наглядової ради господарського товариства, у статутному капiталi якого є
корпоративнi права держави.
Згiдно з зазначеним новим порядком Фонд державного майна видає наказ про затвердження
завдання на голосування на загальних сборах акцiонерiв представникам держави, який набирає
чинностi одночасно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України про їх погодження.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
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:

14943.000

16182.000

0.000

0.000

14943.000

16182.000

будівлі та споруди

12478.000

12923.000

0.000

0.000

12478.000

12923.000

машини та
обладнання

1528.000

2189.000

0.000

0.000

1528.000

2189.000

транспортні
засоби

216.000

172.000

0.000

0.000

216.000

172.000

0

0

0

0

0

0

721.000

898.000

0.000

0.000

721.000

898.000

2. Невиробничого
призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та
обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні
засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

6685

6774

0.000

0.000

6685

6774

0.000

0.000

21628.000

22956.000

0.000

0.000

21628.000

22956.000

Найменування
основних засобів

земельні ділянки
інші

інші
Усього

Опис Термiн та умови користування основними засобами: всi основнi засоби Това-риства, що є у нього
на балансi, знаходяться на правi господарського володiння i отриманi як внесок до статутного
фонду та придбанi за рахунок власних обiгових коштiв. Первiсна вартiсть груп осноних засобiв:
будинки, споруди та передавльнi пристрої - 30944,0 тис. грн.; машини та обладна-ння - 7245,0 тис.
грн.; транспортнi засоби - 485.0 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 2707,0 тис.
грн., iншi - 436,0 тис. грн., iнвестицiйна нерухомiсть (будiвлi, переданi в оперативну оренду) –
21973 тис. грн.
Ступiнь зносу груп основних засобiв:
будинки, споруди та передавльнi пристрої – 58 %; машини та обладнання 70 %; транспортнi засоби – 65 %; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 83 %; iнвестицiйна
нерухомiсть – 69 %.
Ступiнь використання груп основних засобiв складає 100%. Сума нарахованого зносу груп
осноних засобiв:
будинки, споруди та передавльнi пристрої - 18021,0 тис. грн.; машини та облад-нання - 5056,0 тис.
грн.; транспортнi засоби - 313 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 2245,0 тис. грн.;
iнвестицiйна нерухомiсть 15199,0 тис.
грн.
Обмеження на використання майна емiтента: п. 4 ст. 12 Закону України "Про при-ватизацiю
державного майна" встановлено обмеження стосовно використання майна Товариства з моменту
прийняття рiшення про приватизацiю об'єкта.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування

За звітний період

За попередній період

показника
Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

30409.000

29531.000

Статутний капітал
(тис. грн.)

11234.000

11234.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

11234.000

11234.000

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний
перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв
i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 19175,0 тис.грн. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець
звiтного перiоду становить 19175,0 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 18297,0 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на
кiнець попереднього перiоду становить 18297,0 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3
ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними
паперами (у тому числі
за похідними цінними
паперами)(за кожним
видом):

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

541.000

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

1760.000

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Усього зобов'язань
Опис:

X

2301.000

X

X

До складу iнших зобов’язань включаються: забезпечення виплат вiдпусток 481,0 тис. грн.
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 659,0 тис. грн.; з оплати працi 497,0
тис. грн.; з страхування 251,0 тис. грн.; iншi поточнi зобов’язання 8,0 тис. грн., вiдстроченi
податковi зобов’язання 65,0 тис. грн., iншi довгостроковi зобов’язання 88,0 тис. грн.

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

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

Вид інформації

1

2

3

26.02.2015

27.02.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

06.04.2015

07.04.2015

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

12.03.2015

11.03.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

27.06.2015

01.07.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

17.08.2015

17.08.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Аудиторська компанiя - Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю «УПКАудит Лтд.»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

30674018
Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 3

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2228 26.01.2001

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**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.15-31.12.15

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звiт незалежного аудитора)

Аудиторська компанiя - Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю «УПКАудит Лтд.»
30674018
Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
2228 26.01.2001

про результати перевiрки попередньої фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут атомного та енергетичного насособудування»
за перiод з 01.01.2015 до 31.12.2015
Керiвництву ПАТ «Науково-дослiдний
i проектно-конструкторський iнститут
атомного та енергетичного насособудування»
Нацiональнiй комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку
Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УПК-Аудит Лтд.» (далi – Аудитор) провела
аудит доданої до цього Висновку попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Науководослiдний i проектно-конструкторський iнститут атомного та енергетичного насособудування» (далi – Товариство),
яка складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 р., Звiту про фiнансовi результати
(звiт про сукупний дохiд) за 2015 р., Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 р., Звiту про власний
капiтал за 2015 р., а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи
iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом – «попередня
фiнансова звiтнiсть»).
Основнi вiдомостi про Аудитора
Повне найменування Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УПК-Аудит Лтд.»
Код за ЄДРПОУ 30674018
Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ свiдоцтво №
2228 вiд 26.01.2001 (дiя свiдоцтва рiшенням АПУ вiд 30.07.2015 № 213/3 подовжена до 30.07.2020)
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Комiсiєю П 000312 дата видачi 30.11.2015 р.
Строк дiї Свiдоцтва з 30.11.2015 р. до 30.07.2020 р.
Вiдомостi про аудиторiв, якi проводили аудиторську перевiрку Медведєв Олександр Клавдiйович
сертифiкат аудитора серiї А
№ 002489 вiд 29.06.1995 р.,
Новодранова Марина Станiславiвна
сертифiкат аудитора серiї А
№ 006795 вiд 28.04.2011 р.,
Мiрюгiна Олена Василiвна
сертифiкат аудитора серiї А
№ 006948 вiд 20.07.2012 р.
Мiсцезнаходження Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
Телефон 230-47-32, факс: 230-47-34.
Основнi вiдомостi про Товариство
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут
атомного та енергетичного насособудування»
Код за ЄДРПОУ 00220477
Види дiяльностi Код КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних
наук (основний);
Код КВЕД 28.12 Виробництво гiдравлiчного та пневматичного устаткування;
Код КВЕД 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих
сферах;
Мiсцезнаходження 40003, м. Суми, вул. 2-га Залiзнична, буд. 2
Дата державної реєстрацiї 27.04.2000
Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Аудит проведений вiдповiдно до умов договору №17-2895 вiд 18.01.2016 р. Перевiрка попередньої фiнансової
звiтностi за 2015 рiк проведена у перiод з 09.03.2016 р. по 25.03.2016 р.
Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Товариство веде бухгалтерський облiк своєї господарської дiяльностi вiдповiдно до Закону України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» з дотриманням вимог iнших законодавчих i нормативних актiв.
На пiдставi даних бухгалтерського облiку попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз
використанням описаної у п. 2 та п. 3 Примiток до попередньої фiнансової звiтностi концептуальної основи
спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше
застосування МСФЗ».
Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки
порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2016 р. з урахуванням
можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при
складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2016 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з концептуальною
основою попередньої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. Концептуальною основою попередньої
фiнансової звiтностi є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу
переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi,
як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським
персоналом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2016 р., а також з урахуванням
порядку, визначеного спiльним листом Нацiонального Банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної
служби статистики України вiд 7 грудня 2011 р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 (надалi
разом «концептуальна основа спецiального призначення»).
Також управлiнський персонал вiдповiдальний за впровадження такого внутрiшнього контролю, який вiн визначає
необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, вiльної вiд суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства
або помилки.
Обсяг аудиторської перевiрки
Аудиторську перевiрку дiяльностi Товариства за перiод з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. проведено з метою
забезпечення достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень.
Аудитор провiв тестування показникiв фiнансової звiтностi, в ходi якого:
• здiйснено аналiз доказiв, що пiдтверджують суми та вiдомостi, розкритi в означенiй звiтностi;
• з’ясовано принципи бухгалтерського облiку, застосованi при пiдготовцi фiнансової звiтностi;
• дослiджено суттєвi облiковi оцiнки, зробленi керiвництвом Товариства при пiдготовцi звiтностi.
Аудиторська перевiрка здiйснювалася вiдповiдно до вимог Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд
22.04.1993 р. № 3125-ХII та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг (далi – МСА), що прийнятi в якостi нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшеннями Аудиторської
палати України.
Вказанi стандарти зобов’язують Аудитора планувати i проводити аудиторську перевiрку таким чином, щоб
забезпечити достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть вiдповiдає вимогам Закону України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV (далi – Закон про бухгалтерський
облiк) та МСФЗ.
Вiдповiдальнiсть Аудитора
Вiдповiдальнiсть Аудитора полягає у висловленнi думки щодо попередньої фiнансової звiтностi Товариства на основi
результатiв проведеного ним аудиту.
Аудит проведений вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» i Мiжнародних стандартiв
аудиту. Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планувати i
виконувати аудит для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв
у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв
суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання попередньої фiнансової
звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних
облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального
подання попередньої фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає, що в ходi проведення аудиторської перевiрки ним отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази
для висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
За результатами аудиторської перевiрки попередньої фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк Аудитор зауважив
наступне:
- У складi основних засобiв в групi «Будинки, споруди та передавальнi пристрої» облiковується об’єкт «Iнженерний
корпус», який є єдиним об’єктом в класi «Будинки». Даний об’єкт оцiнений виходячи з експертної оцiнки, проведеної
в 2008 роцi та з урахуванням зносу, нарахованого за перiод з моменту оцiнки до звiтної дати. Зважаючи на те, що з
моменту переоцiнки вiдбулись значнi змiни в економiцi країни, iснує висока ймовiрнiсть того, що оцiнка даного
об’єкту у фiнансовiй звiтностi Товариства, може суттєво вiдрiзнятися вiд його справедливої вартостi. В зв’язку з тим,
що даний об’єкт складає 75% вiд статтi «Основнi засоби» та 36% вiд валюти балансу Товариства, його оцiнка за
справедливою вартiстю на дату, близьку до звiтної дати може суттєво вплинути на загальну оцiнку активiв та, як
наслiдок, на оцiнку власного капiталу.
- Iнвестицiйна нерухомiсть у звiтностi Товариства оцiнена виходячи з їх експертної оцiнки, проведеної в 2009 роцi та з
урахуванням зносу, нарахованого за перiод з моменту оцiнки до звiтної дати. Зважаючи на те, що з моменту
переоцiнки вiдбулись значнi змiни в економiцi країни, iснує висока ймовiрнiсть того, що оцiнка iнвестицiйної
нерухомостi у фiнансовiй звiтностi Товариства, може суттєво вiдрiзнятися вiд їх справедливої вартостi. В зв’язку з
тим, що iнвестицiйна нерухомiсть складає 20% вiд валюти балансу Товариства, їх оцiнка за справедливою вартiстю на
дату, близьку до звiтної дати може суттєво вплинути на загальну оцiнку активiв та, як наслiдок, на оцiнку власного
капiталу.
- Товариством в 2015 роцi вiдкориговано витрати з податку на прибуток за 2014 року в бiк зменшення на суму 49 тис.

грн., дане коригування було вiдображене в Звiтi про власний капiтал за 2015 рiк по статтi «Скоригований залишок на
початок року». Проте залишок на початок звiтного перiоду в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) за 31 грудня 2015 р.
по статтям «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» та «Поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з бюджетом» вищезазначене коригування не вiдображено.
- При трансформацiї вхiдних залишкiв на 01.01.2015 р. в статтi «Поточне забезпечення» Товариством не враховано
витрати на виплату та доставку пенсiй, призначених вiдповiдно до ч. 2 Роздiл XV Прикiнцевих положень Закону
України вiд 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування», в сумi 89 тис. грн., з
одночасним зменшенням статтi «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» на цю ж суму. Данi витрати
Товариством включено до складу витрат звiтного перiоду.
Умовно-позитивна думка
На думку Аудитора, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовнопозитивної думки», попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Науково-дослiдний i
проектно-конструкторський iнститут атомного та енергетичного насособудування» за рiк, що закiнчився 31 грудня
2015 року, в сумi активiв i пасивiв балансу 33 206 тис. грн. та чистого прибутку 227 тис. грн., як пiдсумкового
фiнансового результату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального
призначення, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується,
будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал
пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2016 року.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Аудитор звертає увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти
про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових
коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що
вимагається МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного
товариства «Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут атомного та енергетичного насособудування»,
результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Думка Аудитора не модифiкована
щодо цього питання.
Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Науково-дослiдний i проектноконструкторський iнститут атомного та енергетичного насособудування» було складено в процесi змiни
концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Товариства може бути не
прийнятною для iнших цiлей.
Генеральний директор
АК-ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» Л. Д. Горбатенко
(сертифiкат аудитора серiї А
№ 6001 вiд 26.12.2005 р.)
Головний аудитор
АК-ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» О.К. Медведєв
(сертифiкат аудитора серiї А
№ 002489 вiд 29.06.1995 р.)
31.03.2016 р.

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

2015

1

0

2

2014

0

0

3

2013

0

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Ні

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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення 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 збори в звiтному перiодi не проводились

Так

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

6

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

3

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/н

д/н
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

4

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

Інші (запишіть)

Комiтети в складi наглядової ради
не створенi.

Інші (запишіть)

Комiтети в складi наглядової ради
не створенi.

д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Так

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
Інше (запишіть)

X
На засiданнi наглядової ради
члени наглядової ради
вiдмовились вiд винагороди
(протокол вiд 09.09.2004 року за
№ 17).

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): Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової
ради необмежену кiлькiсть разiв. Член Наглядової ради не може бути одночасно
Генеральним директором та/або членом Ревiзiйної комiсiї.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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)

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

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 та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

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

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

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):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

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

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Ні

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
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

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)

Зовнiшнього аудитора було
змiнено з урахуванням вимог
органу який уповноважений
здiйснювати управлiння
корпоративними правами
держави.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

У минулому роцi Державними
аудиторами Державної фiнансової
iнспекцiї в Сумськiй областi
проведено державний фiнансовий
аудит фiнансово-господарської
дiяльностi ПАТ «ВНДIАЕН»

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

Так
З власної ініціативи

Ні

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)

Перевiрка рiчного звiту та балансу

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
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) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У
акцiонерного товариства вiдсутнiй кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: У
акцiонерного товариства вiдсутнiй кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння
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
У акцiонерного товариства вiдсутнiй кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Науководослiдний i проектно-конструкторський
iнститут атомного та енергетичного
насособудування"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00220477

за КОАТУУ

5910136600

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

72.19

260

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул. 2-га Залiзнична, буд. 2. м. Суми,
Сумська обл., 40003

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

3784

3907

3784

первісна вартість

1001

6340

6868

6340

накопичена амортизація

1002

2556

2961

2556

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

14943

16182

14943

первісна вартість

1011

39810

41817

39810

знос

1012

24867

25635

24867

Інвестиційна нерухомість:

1015

6685

6774

6685

первісна вартість

1016

21702

21973

0

знос

1017

15017

15199

15017

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

6

0

6

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

25418

26863

25418

Запаси

1100

4793

4684

4793

Виробничі запаси

1101

413

343

413

Незавершене виробництво

1102

4237

4206

4237

Готова продукція

1103

127

127

127

Товари

1104

16

8

16

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

976

1323

976

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

13

21

13

з бюджетом

1135

0

26

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

26

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

126

162

126

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

89

57

89

Готівка

1166

1

1

1

Рахунки в банках

1167

88

56

88

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

20

9

20

Усього за розділом II

1195

6017

6282

6017

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

61

61

61

Баланс

1300

31496

33206

31496

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

11234

11234

11234

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

849

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

18297

18326

18297

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

29531

30409

29531

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

65

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

124

88

124

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

124

153

124

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

102

659

102

за розрахунками з бюджетом

1620

521

541

521

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

235

251

235

за розрахунками з оплати праці

1630

462

497

462

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

192

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

516

481

516

Доходи майбутніх періодів

1665

0

15

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

5

8

5

Усього за розділом IІІ

1695

1841

2644

1841

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

31496

33206

31496

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Основними принципами i методами полiтики є наступнi:одиницею облiку основних засобiв є їх окремий об'єкт;- до
складу основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи iз
строком використання бiльше одного року i вартiстю
понад 2500 грн.( з 01.09.2015-6000 грн);- амортизацiя
основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом,
малоцiнних необоротних матерiальних активiв 50 % їх
вартостi у першому мiсяцi використання,50 % їх вартостiв мiсяцi їх списання з балансу, нематерiальних активiв прямолiнiйним методом;- лiквiдацiйна вартiсть основних
засобiв та нематрiальних активiв дорiвнює нулю;дебiторська заборгованнiсть вiдображається в облiку за
чистою вартiстю реалiзацiх, тобто за вирахуванням
резерву сумнiвних боргiв. Резерв нараховується методом
визначення абсолютної суми сумнiвiних боргiв;-

одиницею облiку запасiв є їх окреме найменування;
- оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом
середньозваженої собiвартостi;- готова продукцiя
вiдображається в облiку за фактичною виробничею
собiвартiстю;- розподiл загальновиробничих витрат
здiйснюється пропорцiйно заробiтнiй платi основного
виробничого персоналу.
Керівник

Давиденко Андрiй Костянтинович

Головний бухгалтер

Зозуля Валентина Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Науководослiдний i проектно-конструкторський
iнститут атомного та енергетичного
насособудування"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00220477

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

18865

0

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

( 16123 )

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

2742

0

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

4788

0

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

Адміністративні витрати

2130

( 4849 )

(0)

Витрати на збут

2150

( 436 )

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 1805 )

(0)

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за

2181

(0)

(0)

Стаття

справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

440

0

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

2

0

Інші доходи

2240

3

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 16 )

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

429

0

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-202

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

227

0

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

849

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

849

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

849

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1076

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

1007

0

Витрати на оплату праці

2505

13601

0

Відрахування на соціальні заходи

2510

4988

0

Амортизація

2515

1565

0

Інші операційні витрати

2520

1337

0

Разом

2550

22498

0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

44935216

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

44935216

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.00505

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.00505

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0.00550

0

Примітки

В 2015 роцi нараховано дивiденди на державну частку в
сумi 53 500 грн. (за результатами дiяльностi в 2014 роцi).
Сплачено до Державного бюджету України 53 500 грн.
22.06.2015 року.

Керівник

Давиденко Андрiй Костянтинович

Головний бухгалтер

Зозуля Валентина Миколаївна

КОДИ
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Підприємство

за ЄДРПОУ

00220477

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

22483

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

170

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

2

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

17

0

Надходження від операційної оренди

3040

5193

0

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

108

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2742 )

(0)

Праці

3105

( 10487 )

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 5530 )

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 6939 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 346 )

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1929

0

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

( 1914 )

(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

-1914

0

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

( 55 )

(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)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-55

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-40

0

Залишок коштів на початок року

3405

89

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

8

0

Залишок коштів на кінець року

3415

57

0

Примітки

Стаття "Залишок коштiв на кiнець року" включає: кошти
на поточному рахунку в банку - 56.0 тис. грн., готiвковi
кошти в касi -1 тис. грн.

Керівник

Давиденко Андрiй Костянтинович

Головний бухгалтер

Зозуля Валентина Миколаївна

КОДИ
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Підприємство

за ЄДРПОУ

00220477

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3552

0

0

0

0

поточних біологічних активів
Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

д/в

Керівник

Давиденко Андрiй Костянтинович

Головний бухгалтер

Зозуля Валентина Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i
проектно-конструкторський iнститут атомного та
енергетичного насособудування"

Підприємство

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00220477

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

11234

0

0

0

18297

0

0

29531

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

49

0

0

49

Скоригований
залишок на
початок року

4095

11234

0

0

0

18346

0

0

29580

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

227

0

0

227

Інший сукупний

4110

0

849

0

0

0

0

0

849

дохід за звітний
період
Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

849

0

0

0

0

0

849

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
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

-247

0

0

-247

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

законодавства
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
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

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

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

849

0

0

-20

0

0

829

Залишок на
кінець року

4300

11234

849

0

0

18326

0

0

30409

Примітки

Кiлькiсть випущених акцiй - 44935216 шт; Номiнальна вартiсть акцiї - 0,25 грн.;
Перелiк засновникiв i кiлькiсть акцiй, якими вони володiють - Регiональне вiддiлення
фонду державного майна України по Сумськiй областi - 0 шт, Органiзацiя орендарiв
ВНДIАЕН - 0 шт; перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi перевищують 5% Фонд держаного майна України та ТОВ "Компанiя з управлiння майновим
комплексом";

Керівник

Давиденко Андрiй Костянтинович

Головний бухгалтер

Зозуля Валентина Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1. Загальні відомості про Товариство
Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут атомного та енергетичного
насособудування (ВНДIАЕН) є окремим пiдприємством, що виконує свою дiяльнiсть з 1956 року.
Згiдно iз Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21/08/1997 року № 911 ВНДIАЕН внесено до
перелiку пiдприємств, якi мають стратегiчне значення для економiки i безпеки держави. Наказом
РВ ФДМУ по Сумськiй областi за № 336 вiд 25/04/2000 року ОП «ВНДIАЕН» реорганiзовано у
вiдкрите акцiонерне товариство.
Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язкiв Орендного пiдприємства
«Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут атомного та енергетичного
насособудування» (ОП «ВНДIАЕН») (створеного шляхом оренди цiлiсного майнового комплексу
ВНДIАЕН та за рiшенням Ковпакiвського райвиконкому м. Суми вiд 16 жовтня 1990 р. № 289) та
його попередникiв:
- Спецiального конструкторського бюро живильних насосiв (СКБ-ПН) - створеного за
наказом Мiнмашприладу СРСР вiд 4 сiчня 1956 № 1 згiдно з постановою Ради Мiнiстрiв СРСР вiд
27 травня 1955р.
-Української фiлiї Всесоюзного науково-дослiдного, конструкторського та технологiчного
iнституту гiдромашинобудування (УкрВНИИГидромаш) - створеного шляхом перетворення СКБПН наказом Мiнхiммашу СРСР вiд 29 вересня 1966 р. № 449 згiдно з постановою Ради Мiнiстрiв
СРСР вiд 10 серпня 1966р. № 629.
-Всесоюзного науково-дослiдного i проектно-конструкторського iнституту атомного та
енергетичного насособудування (ВНИИАЭН) - створеного шляхом перетворен-ня
УкрВНДIГiдромаш за наказом Мiнхiммашу СРСР вiд 28 грудня 1970 № 257 згiдно з постановами
ЦК КПРС i Ради Мiнiстрiв СРСР вiд 24 вересня 1968 р. № 760 та Державного Комiтету СРСР з
науки i технiки вiд 23 жовтня 1970 р. № 406.
Органiзацiйна структура ПАТ «ВНДIАЕН» включає:
- апарат управлiння - до складу якого входить генеральний директор, перший заступник
генерального директора - технiчний директор, заступники генерального директора, головний
бухгалтер;
- науково-технiчна рада, яка складається iз начальникiв вiддiлiв, головою ради є
генеральний директор;
- науково-дослiднi та проектно-конструкторськi вiддiли (бюро);
- iншi вiддiли та бюро, що забезпечують стабiльне функцiонування пiдприємства.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство
не має.
2. Звіти, що є частиною фінансової звітності за МСФЗ
Для забезпечення подання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ товариство
здійснює трансформацію фінансових звітів, що були складені у відповідності до П(с)БО.
Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 (МСФЗ 1) «Перше застосування
Міжнародних стандартів фінансової звітності», що виданий Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, передбачає коригування для переходу від попередніх до міжнародних
стандартів: припинення визнання окремих старих активів та зобов’язань; визнання нових активів і
зобов’язань; перекласифікація окремих активів чи зобов’язань; оцінка доходів та витрат.
Так як перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності розпочато з 2015
року, вхідний баланс Товариства станом на 31 грудня 2014 трансформовано згідно МСФЗ. У

зв’язку з цим порівняльна інформація гр. 4 Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід) та Звіту про рух грошових коштів за 2015 рік не наводиться.
Примітки до фінансової звітності 2015 року наведені окремим додатком та є невід’ємною
частиною фінансової звітності товариства.
3. Основа для складання фінансової звітності
Дана попередня фінансова звітність складена на основі історичної вартості. Фінансова
звітність представлена у гривнах, всі суми округлені до найближчої тисячі, без десяткових знаків,
окрім розділу ІV «Розрахунок показників прибутковості акцій» Звіту про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, який складено у гривнях.
Заява про відповідність
Дана фінансова звітність є попередньою (попередня фінансова звітність згідно з МСФЗ,
складена до підготовки першого повного пакету фінансової звітності згідно з МСФЗ, називається
попередньою фінансовою звітністю згідно з МСФЗ). У попередній фінансовій звітності не надано
всієї порівняльної інформації за минулі періоди.
Перший повний пакет фінансової звітності буде складено товариством за рік, що
закінчиться 31 грудня 2016, як того вимагають МСФЗ.
Для забезпечення подання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ товариство
здійснює трансформацію фінансових звітів, що були складені у відповідності до національних
П(с)БО.
МСФЗ 1 передбачає коригування для переходу від попередніх до міжнародних стандартів:
припинення визнання окремих старих активів та зобов’язань; визнання нових активів і
зобов’язань; перекласифікація активів чи зобов’язань; оцінка.
У відповідності до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності», ПАТ «Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут атомного та
енергетичного насособудування» обрали першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня
2015року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ,
що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та
роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень
Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського
обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.
МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» вимагає від
компаній, що переходять на МСФЗ, скласти вхідний баланс згідно МСФЗ на дату переходу на
МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення обліку за МСФЗ. Відповідно до вимоги МСФЗ 1,
попередня фінансова звітність згідно з МСФЗ є остаточною тільки після підготовки першого
повного пакету фінансової звітності згідно з МСФЗ. Під час складання попередньої фінансової
звітності згідно з МСФЗ керівництво застосує МСФЗ, що є чинними станом на дату складання
такої попередньої фінансової звітності згідно з МСФЗ, та врахує Проекти будь-яких МСФЗ, наявні
на зазначену дату. В результаті прийняття нових МСФЗ, які набудуть чинності 31 грудня 2016
(дата першого повного застосування МСФЗ Товариством), залишки на рахунках у попередній
фінансовій звітності згідно з МСФЗ можуть змінитися, коли Товариство підготує перший повний
пакет фінансової звітності станом на 31 грудня 2016року.
Відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності», ПАТ «ВНДІАЕН»
використовує однакову облікову політику при складанні
попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та у продовж усіх періодів, представлених у
першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика буде відповідати всім
стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто,
станом на 31 грудня 2016року).
4. Суттєві облікові судження та оцінки, основні принципи облікової політи
4.1.Суттєві облікові судження та оцінки
Перехід з ведення бухгалтерського обліку за національними Положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16/07/1999 №996-ХІV (із змінами та доповненнями), на

застосування МСФЗ вплинув на фінансовий стан ПАТ «ВНДІАЕН», фінансові результати і
грошові потоки, відображені у звітності, наступним чином:
Узгодження власного капіталу Товариства у звітності за П(с)БО з власним капіталом за МСФЗ
для обох дат: дати переходу на МСФЗ - 01 січня 2015 року та дати кінця найпізнішого періоду,
відображеного в найостаннішій річній фінансовій звітності за П(c)БО – 31 грудня 2014 року.
Попередня фінансова звітність згідно МСФЗ ПАТ «ВНДІАЕН», за рік, що закінчується
31/12/2015, складена на основі історичної вартості.
Резерв сумнівної заборгованості
Товариство регулярно проводить аналіз дебіторської заборгованості на предмет зменшення
корисності.
Резерв сумнівних боргів створюється методом застосування абсолютної суми сумнівної
заборгованості на основі результатів проведеної інвентаризації дебіторської заборгованості перед
складанням річної фінансової звітності.
Величина резерву визначається окремо по кожному сумнівному боргу залежно від строку
прострочення платежу:
► по заборгованості зі строком виникнення понад 60 до 180 днів резерв створюється
у розмірі 25 відсотків;
► по заборгованості зі строком виникнення від 180 до 365 днів резерв створюється у
розмірі 50 відсотків;
► по заборгованості зі строком виникнення понад 1 рік резерв створюється у розмірі
100 відсотків.
Перебіг строку починати з першого дня прострочення платежу за умовами договору з
контрагентом, а не з дати прийняття заборгованості до обліку, якщо такі дати не збігаються.
Податкове та інше законодавство
Українське податкове законодавство та регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне
законодавство, продовжують розвиватися. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко
сформульовані, та можуть тлумачитись місцевими, обласними і центральними органами
державної влади та іншими урядовими органами по-різному. Випадки непослідовного тлумачення
не є незвичайними. Керівництво вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що
регулюють діяльність Товариства, є правильним, і що Товариство дотрималось усіх нормативних
положень, а всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або
нараховані.
Водночас існує ризик того, що операції та правильність тлумачень, які не були оскаржені
регулятивними органами в минулому, будуть поставлені під сумнів у майбутньому. Однак цей
ризик значно зменшується з плином часу. Визначення сум та ймовірності негативних наслідків
можливих незаявлених позовів не є доцільним.
Безперервність діяльності
Вартість чистих активів товариства як станом на початок звітного періоду, так і станом на 31
грудня 2015 року значно перевищує розмір статутного капіталу, тому управлінський персонал
вважає, що товариство здатне продовжувати діяльність на безперервній основі.
4.2.
Основні принципи облікової політики
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності»
дозволяє певні виключення із загальних вимог МСФЗ. ПАТ «ВНДІАЕН» застосувала наступні
виключення:
Основні засоби та нематеріальні активи
Товариство використало необов’язкове виключення з МСФЗ (IFRS) 1, які передбачені для
основних засобів, та оцінили об’єкти основних засобів по собівартості на дату переходу на МСФЗ.
Сума дооцінки основних засобів, проведена до 01.01.2015 року, була віднесена до нерозподіленого

прибутку товариства. Дооцінка основних засобів здійснена з залученням професійного оцінщика
за витратним та порівняльними методами.
В грудні 2015 року була проведена дооцінка основних засобів на суму 849 тис. грн. з
залученням незалежного професійного оцінщика.
Амортизацію об’єктів основних засобів здійснюється прямолінійним методом у продовж
очікуваних строків корисного використання кожного активу. Середні строки корисного
використання кожного активу є такими:

Найменування групи
та споруди, передавальні

Строк корисного використання, років
20-70

Будинки
пристрої
Машини та обладнання
5-26
Транспортні засоби
5-21
Інструменти, прилади та інвентар
5-21
Капітальні інвестиції та аванси
Не амортизуються
Об»єкти капітальних інвестиції не амортизуються, оскільки вони не доведені до стану
придатності до експлуатації.
Рух основних засобів протягом 2015 року наведений у таблиці:
Будинка,
Машини та Транспорт Інструмен Капітальні
споруди та обладнанн ні засоби
ти,
інвестиції
передаваль я
прилади
ні пристрої
та
інвентар*
Первісна вартість
Станом на 30170
6341
485
2398
416
01.01.2015
Надійшло
774
176
320
20
Дооцінка
849
Вибуття
121
19
Станом на 30944
7245
485
2707
436
31.12.2015
Знос
Станом на 17692
4813
269
2093
01.01.2015
Нарахован 329
352
44
170
о
Вибуття
109
18
Станом на 18021
5056
313
2245
31.12.2015
Балансова вартість
Станом на 12478
1528
216
305
416
01.01.2015
Станом на 12923
2189
172
462
436
31.12.2015

Разом

39810
1290
140
41817

24867
895

127
25635

14943
16182

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних
засобів, плюс відповідний розподіл змінних накладних витрат, безпосередньо пов’язаних з
будівництвом. Незавершене будівництво не амортизується до моменту його вводу в експлуатацію.
Аванси сплачені при придбанні основних засобів, які мають місце на дату складання
фінансової звітності, відображаються у складі основних засобів за вирахування податку на додану
вартість. При цьому сума податку на додану вартість зі статті оборотних активів «Дебіторська
заборгованість за розрахунками за виданими авансами» переноситься до статті оборотних активів
«Інші оборотні активи».
Ліквідаційна вартість об’єктів основних засобів не розраховується та з метою амортизації
дорівнює 0 (нуль) грн.
Собівартість об’єкта основних засобів складається з:
а) ціни його придбання, включаючи імпортні мита та інші податки, що не відшкодовуються,
на придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок.
б) будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця розташування та
приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським
персоналом.
в) первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення
території, на якій він розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або коли
купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється
від виробництва запасів протягом цього періоду.
Прикладами безпосередньо пов’язаних витрат є:
а) витрати на виплати працівникам, які виникають безпосередньо від спорудження або
придбання об'єкта основних засобів;
б) витрати на впорядкування території;
в) первісні витрати на доставку та розвантаження;
г) витрати на встановлення та монтаж;
ґ) витрати на перевірку відповідного функціонування активу після вирахування чистих
надходжень від продажу будь-яких об'єктів під час доставки активу до теперішнього місця
розташування та приведення в теперішній стан (наприклад, зразків, вироблених під час перевірки
обладнання);
г) гонорари спеціалістам.
Після визнання активом, об’єкт основних засобів (справедливу вартість якого можна
достовірно оцінити) слід обліковувати за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю
на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені
збитки від зменшення корисності. Переоцінки слід проводити з достатньою регулярністю, так щоб
балансова вартість суттєво не відрізнялася від тієї, що була б визначена із застосуванням
справедливої вартості на кінець звітного періоду.
Балансова вартість основних засобів переглядається на предмет зменшення корисності, коли є
розуміння того, що балансова вартість активу не може бути відшкодована. У випадку виявлення
ознак зменшення корисності активу та перевищення його балансової вартості над оціночною,
відшкодування вартості такого активу чи одиниці, що генерує грошові потоки, списується до
вартості очікуваного відшкодування. Вартстіь очікуваного відшкодування активів визначається як
більша з двох велечин: чиста ціна продажу активу або ж вартості використання активу.
Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів,
які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.
Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище
критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому
вони були понесені.
Сума дооцінка активів, яка станом на 31/12/2014 склала 21107тис.грн. зі статті власного
капіталу «Капітал у дооцінках» перенесена до статті власного капіталу «Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)».
Передплата за основні засоби станом на 31/12/2014 (без податку на додану вартість) зі статті
оборотних активів «Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами»

перенесена до статті необоротних активів «Основні засоби: первісна вартість» у сумі 3тис.грн.
Передплата здійснена на користь контрагента, який не зареєстрований платником податку на
додану вартість, тому суми податку на додану вартість, яка зазвичай зі статті оборотних активів
«Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами» переноситься до статті
оборотних активів «Інші оборотні активи» не здійснювалась.
В 2015 відбулось введення в експлуатацію основних засобів по даним розрахункам і станом
на 31/12/2015 заборгованість по контрагенту відсутня.
Але, в той же час, станом на 31/12/2015 товариством здійснені авансові платежі на користь
контрагента за основні засоби на загальну суму 13074грн., у т.ч. ПДВ 20% - 2179грн.
У відповідності до МСФЗ станом на 31/12/2015 товариством проведені коригування
/трансформація/ фінансової звітності, що складена за формою № 1 «Баланс», а саме:
- до складу основних засобів додано 11тис.грн. як суму коштів без податку на додану
вартість, що сплачена на користь контрагента (платника ПДВ) з одночасним зменшенням
даної суми по дебіторської заборгованості за виданими авансами;
- із складу основних засобів виключена сума 3тис.грн. по розрахунками, що мала місце
станом на 31/12/2014;
- сума податку на додану вартість, яка складає 2тис.грн., зі статті оборотних активів
«Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами» переносена до
статті оборотних активів «Інші оборотні активи» (гр. 4 рядка 1190 форми № 1 «Баланс») .
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих
операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і
накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну
корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і
метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі
зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників.
Нематеріальні активи з невизначеними термінами використання, придбані в рамках окремих
операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого збитку від
знецінення.
Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або
вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу,
що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт
про сукупні доходи і витрати у момент списання.
Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні
активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення як мінімум щорік і при
виявленні будь-яких ознак можливого знецінення. Збитки від знецінення відразу відображаються в
прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В
цьому випадку збиток від знецінення враховується як зменшення резерву по переоцінці.
В тих випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу
(генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його
відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка
була б визначена, якби по цьому активу (генеруючій одиниці) не був відображений збиток від
знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображається в
прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В
цьому випадку відновлення збитку від знецінення враховується як збільшення резерву по
переоцінці.

У відповідності до МСБО 38 «Нематеріальні активи», товариство розкриває наступну
інформацію:
- по нематеріальним активам на загальну суму 3974 тис.грн. (первісна вартість) є
визначений строк амортизації, який становить від 3 до 10 років.;

-

по нематеріальним активам на загальну суму 2894 тис.грн. (первісна вартість) є
невизначений строк амортизації.
Метод амортизації, застосовані для нематеріальних активів з визначеними строками
корисної експлуатації - прямолінійний.
Балансова вартість нематеріальних активів станом на 31/12/2014 складає 3784тис.грн.
(первісна вартість – 6340тис.грн., знос – 2556тис.грн.), станом на 31/12/2015 складає
3907тис.грн. (первісна вартість – 6868тис.грн., знос – 2961тис.грн.). Склад нематеріальних
активів – це права на об’єкти промислової власності та інші нематеріальні активи у вигляді
комп’ютерних програм.
В звіті про сукупний дохід за 2015 рік амортизацію нематеріальних активів включено
до собівартості реалізованої продукції та адміністративних витрат.
В 2015 році загальна вартість придбаних нематеріальних активів склала 551тис.грн.
(були придбані комп’ютерні програми). Вибуло за рік нематеріальних активів на суму 23
тис. грн. (первісна вартість) по причині не відповідності критеріям активу.
Фактів придбання нематеріальних активів в наслідок об’єднання бізнесу в 2015 році не
було.
Нематеріальних активів, що утримуються для перепродажу, станом на 31/12/2015 не
має.
Переоцінки нематеріальних активів товариство в 2015 році не здійснювало.
Курсових різниць, які виникають від переведення фінансової звітності у валюту
подання та від переведення закордонних господарських одиниць у валюту подання
суб'єкта господарювання у товариства не має.
Балансова вартість нематеріальних активів, строк корисної експлуатації якого
оцінюється як невизначений, станом на 31/12/2015 складає 2894 тис.грн. (первісна)
Причиною, яку товариство вважає строк корисної експлуатації нематеріального активу
як невизначеного є відсутність повністю альтернативних нематеріальних активів та
можливість його використання в продовж діяльності товариства, також відсутності строку
експлуатації насосного обладнання, виготовленого з використанням цих нематеріальних
активів та динаміки попиту такого обладнання на ринках споживання. Ці нематеріальні
активи були оцінені на кінець звітного періоду на предмет знецінення. Ознаки знецінення не
виявлені.

Нематеріальних активів, отриманих за державним грантом у товариства не має.
Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх
поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою
отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не
для:
а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для
адміністративних цілей, або
б) продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається в обліку в тих випадках, коли дотримані наступні
критерії:
1. Для роздільної нерухомості – якщо площу обєкта можливо розділити з технічної та
юридичної точки зору, та основні потоки надходять від оренди, визначаємо окремо
інвестиційну нерухомість та обєкт основних засобів.
2. Для нерухомості, яку не можливо розділити – визнається інвестиційною в тому
випадку, якщо площа, що займає товариство, менше 30% від загальної площі об’єкту.
3. В інших випадках нерухомість визнається об’єктом основних засобів.

Станом на 31.12.2015 р. в балансі Товариства обліковується інвестиційна нерухомість – будівлі,
передані в оперативну оренду – загальною вартістю 6774 тис. грн. (первісна – 21973 тис. грн., знос
– 15199 тис. грн.). Інвестиційна нерухомість обліковується за собівартістю. Амортизація
нараховується прямолінійним методом.
Сума доходу від інвестиційної нерухомості (операційної оренди нерухомості) протягом 2015
року склала 3229 тис. грн. та була включена до інших операційних доходів Звіту про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік. Витрати інвестиційної нерухомості – це
нарахована амортизація на об»єкти інвестиційної нерухомості в сумі 182 тис. грн. та нарахована
орендна плата за землю під об»єктами інвестиційної нерухомості в сумі 388 тис. грн., які були
включені до інших операційних витрат Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік.
Непоточні активи, утримувані для продажу
П. 15 МСФО № 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»,
визначено: «Суб'єкт господарювання оцінює непоточний актив (або ліквідаційну групу),
класифікований як утримуваний для продажу, за нижчою з оцінок: або за балансовою
вартістю, або за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж».
Станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства обліковуються непоточні активи, утримувані
для продажу у вигляді виробничого обладнання, яке не використовується в господарській
діяльності, в сумі 61 тис. грн. Ці активи обліковуються по балансовій вартості. Щоб підвищити
ймовірність продажу, управлінський персонал склав план продажу активів.
Зменшення корисності нефінансових активів
На кожну звітну дату товариство проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення
корисності активів. За наявності таких ознак товариство визначає суму відшкодування активу.
Сума відшкодування активу є більшою з двох величин: справедливої вартості активу, або одиниці,
що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на реалізацію і вартості використання. Сума
відшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує
надходження коштів і ці кошти, в основному, не залежать від інших активів та груп активів. Коли
балансова вартість активу, або одиниці, що генерує грошові потоки, перевищує суму
відшкодування, відповідно корисність такого активу зменшилась. В цьому випадку вартість такого
активу списується до суми відшкодування.
Збитки від зменшення корисності триваючої діяльності, в тому числі від зменшення корисності
запасів, визнаються у звіті про прибутки та збитки у складі тих категорій витрат, які відповідають
функціям активів зі зменшеною корисністю.
В тих випадках, коли на певну звітну дату збиток від зменшення корисності, визнаний для
активу в попередніх періодах, зменшився чи вже не існує, такий збиток сторнується. Балансова
вартість активу, збільшена внаслідок сторнування збитку від зменшення корисності, не повинна
перевищувати балансову вартість до тієї межі, якщо б збиток від зменшення корисності активу не
визнавали в попередні роки.
Сторнування збитку від зменшення корисності відображається у звіті про фінансові результати
товариства.
Фінансові інструменти – первісне визнання і подальша оцінка
Фінансові активи та фінансові зобов’язання визнаються в тих випадках, коли компанія є
стороною договірних відносин по відповідному фінансовому інструменту.
Фінансові активи та фінансові зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартістю.
Транзакційні витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням або випуском фінансових активів і
фінансових зобов'язань (окрім фінансових активів і фінансових зобов’язань, відбиваних за
справедливою вартістю через прибутки або збитки), відповідно збільшують або зменшують
справедливу вартість фінансових активів або фінансових зобов’язань при первинному визнанні.
Транзакційні витрати, що безпосередньо відносяться до придбання фінансових активів або
фінансових зобов’язань, які відображено за справедливою вартістю через прибутки або збитки,
відносяться безпосередньо на прибутки і збитки. Фінансові активи і фінансові зобов’язання, які
взаємно зараховуються, а чисті суми відображаються в балансі, лише тоді, коли Товариство має

юридично закріплене право заліку визнаних сум і має намір або погасити їх, або одночасно
реалізувати актив і погасити зобов’язання.
Метод ефективної ставки проценту - це метод розрахунку амортизованої вартості боргового
інструменту і розподілу процентних доходів на відповідний період. Ефективна процентна ставка –
це ставка дисконтування очікуваних майбутніх грошових надходжень (включаючи всі отримані
або зроблені платежі по борговому інструменту, що є невід’ємною частиною ефективної ставки
відсотка, витрати по оформленню операції і інші премії або дисконт) на очікуваний термін до
погашення боргового інструменту або (якщо застосовано) на коротший термін до балансової
вартості на момент прийняття боргового інструменту до обліку.
Фінансові активи складаються з наступних категорій:
- оцінюваних за справедливою вартістю через прибутки і збитки, утримуваних до
погашення;
- таких, що є в наявності для продажу;
- позик;
- дебіторської заборгованості і грошових коштів.
Віднесення фінансових активів до тієї або іншої категорії залежить від їх особливостей і цілей
придбання і відбувається у момент їх прийняття до обліку. Всі стандартні операції по покупці або
продажу фінансових активів признаються на дату здійснення операції. Стандартні операції по
покупці або продажу є покупкою або реалізацією фінансових активів, що вимагає постачання
активів в терміни, встановлені нормативними актами або ринковою практикою.
Доходи і витрати, зміни справедливій вартості фінансових активів, що виникають,
признаються в іншому сукупному доході і накопичуються в резерві переоцінки фінансових
вкладень, за винятком випадків із знеціненням процентного доходу, розрахованого по методу
ефективної процентної ставки, і курсових різниць, які признаються в прибутках і збитках. При
вибутті або знеціненні фінансового активу накопичені доходи або витрати, що раніше визнаються
в резерві переоцінки фінансових вкладень, відносяться на фінансові результати в періоді вибуття
або знецінення.
Фінансові активи оцінюються на наявність ознак знецінення на кожну дату балансу.
Фінансові активи вважаються знеціненими, коли існують об’єктивні свідоцтва того, що в
результаті одного або більш подій, які трапилися після первинного визнання фінансового активу,
на передбачуваний майбутній рух грошових коштів від даної інвестиції надана негативна дія.
Об’єктивні свідоцтва знецінення можуть включати: істотні фінансові скрути емітента або
контрагента; невиконання зобов’язань або несплата в строк відсотків або основної суми
заборгованості; чи коли існує вірогідність, що позичальник збанкрутує або проводитиме
фінансову реорганізацію.
Для таких категорій фінансових активів, як торгівельна дебіторська заборгованість, для яких
не проводилася індивідуальна оцінка на предмет їх знецінення, подальша оцінка на предмет
знецінення проводиться на колективній основі.
Для фінансових активів, які відображено за амортизованою вартістю, сумою знецінення є
різниця між балансовою вартістю активу і поточною вартістю передбачуваних майбутніх потоків
грошових коштів, дисконтованих по первинній ефективній ставці відсотка для даного фінансового
активу.
Збиток від знецінення безпосередньо зменшує балансову вартість всіх фінансових активів, за
винятком торгівельної дебіторської заборгованості, зниження вартості якої здійснюється за
рахунок резерву під знецінення.
В разі визнання безнадійною торгівельна дебіторська заборгованість списується також за
рахунок резерву. Отримані згодом відшкодування раніше списаних сум кредитують рахунок
резерву. Зміни резерву відбиваються в прибутках і збитках.
Товариство припиняє визнавати фінансові активи в тих випадках, коли припиняються
договірні права на грошові потоки по них або в разі передачі фінансового активу і відповідних
ризиків і вигід іншому суб’єкту господарювання.

При повному припиненні визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю
активу та сумою отриманого і належного до отримання винагороди, а також дохід або витрата,
накопичений в іншому сукупному прибутку, відносяться на прибутки і збитки.
Станом як на 31/12/2014 так і 31/12/2015 товариство не класифікувало жодних фінансових
активів як інвестицій за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку чи
збитку.
Позики та дебіторська заборгованість
Торгова дебіторська заборгованість, видані позики та інша дебіторська заборгованість, які
мають фіксовані або визначені платежі, і які не котируються на активному ринку, класифікуються
як позики та дебіторська заборгованість. Позики та дебіторська заборгованість оцінюються за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням
збитку від знецінення. Процентні доходи визнаються із застосуванням методу ефективної ставки
відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання процентів не
буде суттєвим.
Амортизація з використанням методу ефективної процентної ставки відображається у звіті про
фінансові результати у складі фінансових витрат. Збитки внаслідок зменшення корисності
визнаються у звіті про фінансові результати у складі фінансових витрат.
У товариства станом на 31/12/2014, у складі іншої поточної дебіторської заборгованості,
обліковуються позики на загальну суму 104тис.грн., що надані співробітникам у відповідності до
Колективного договору. У продовж 2015 співробітниками товариства додатково було отримано
позик на загальну суму 184тис.грн. та повернуто на загальну суму 139тис.грн. Станом на
31/12/2015 заборгованість співробітників перед Товариством склала 149тис.грн.

Позики, що видані працівникам товариства, є строковими, безвідсотковими.
Станом на 31/12/2015 в облікових регістрах товариства обліковується загальна сума
позик зі строком погашення більше року в розмірі 106,5 тис.грн., в т.ч. із строком
погашення:
- 06.2017 -26,2 тис. грн.;
- 05.2017 -11,3 тис. грн.;
- 12.2017 -12,0 тис. грн.;
- 05.2017 -12,7 тис. грн.;
- 10.2018 -37,8 тис. грн.;
- 01.2017 - 6,5 тис. грн.
За розрахунками управлінського персоналу товариства сума дисконтування від
наданих позик складає 12,6 тис.грн.
Відображення суми дисконтування є не суттєвим, так як його розмір займає 0,03%
валюти балансу. Застосування даних політик спрямовано на те, щоб уникнути омани
користувачів фінансовою звітністю товариства у зв’язку з неоднозначним підходом до
суттєвих статей балансу. В зв’язку з цим вважаємо, що позики відображені по
справедливій вартості.
Кредиторська заборгованість
Станом на 31/12/2015 в облікових регістрах товариства обліковується загальна сума
кредиторської заборгованості 2140 тис. грн., яка є поточною.
В 2015 році були нараховані дивіденди за результатами діяльності Товариства за 20092014 роки в сумі 247 тис. грн. та виплачені акціонерам в сумі 55 тис. грн. Залишок в сумі
192 тис. грн. відображений в балансі станом на 31.12.2015 р. по коду рядка 1640.
Запаси
Запаси оцінюються за чистою вартістю реалізації.
Матеріали та інші допоміжні матеріали, утримувані для виробництва запасів, не списуються
частково нижче собівартості, якщо очікується, що готова продукція, виготовлена з них, буде
реалізована за собівартістю або вище від собівартості. Проте, коли падіння ціни на матеріали

указує на те, що собівартість готової продукції буде вищою за чисту вартість реалізації, матеріали
частково списуються до їх чистої вартості реалізації. За таких обставин відновлювана собівартість
матеріалів буде найкращою наявною оцінкою чистої вартості їх реалізації.
Запаси складаються, головним чином, з незавершеного виробництва готової продукції.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є номенклатурний номер - умовний номер матеріальновиробничих запасів в бухгалтерському обліку підприємства. Кожному найменуванню
матеріально-виробничих запасів присвоєно умовне постійне цифрове позначення. Одиницею
бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид).
При вибутті матеріалів, що належать підприємству, їх остаточну оцінку проводити за
середньозваженою собівартістю в наступному порядку:
► в момент списання матеріалів у виробництво та при внутрішньому переміщенні матеріалів
протягом місяця здійснювати тільки кількісний облік операцій;
► в кінці місяця за результатами всіх операцій, відображених на рахунках бухгалтерського
обліку, здійснюється розрахунок середньозваженої вартості та формуються тільки сумарні
проводки.
В тих випадках, коли оцінку запаси не замінюють один одного, відпускаються для виконання
спеціальних замовлень і проектів, або їх первісна вартість визначена з ідентифікованої вартості
(автомобілі, дорогоцінні метали, дорогоцінні камені і тому подібне, великі агрегати, номерні
об'єкти та матеріали, придбані для виконання конкретних договорів підряду) відпущених запасів
за ідентифікованою собівартістю застосовувати у випадку, якщо запаси не замінюють один
одного, відпускаються для виконання спеціальних замовлень і проектів, або їх первісна вартість
визначена з ідентифікованої вартості (автомобілі, дорогоцінні метали, дорогоцінні камені і тому
подібне, великі агрегати, номерні об'єкти та матеріали, придбані для виконання конкретних
договорів підряду). Групу матеріалів, що представляє собою великі агрегати, номерні об'єкти і
зазначені матеріали для виконання підрядних робіт, при відпуску у виробництво та іншому
вибутті оцінювати за собівартістю кожної одиниці.
Зворотні відходи оцінювати за ціною можливої реалізації.
Облік транспортно-заготівельних витрат на окремому рахунку не здійснюється у зв’язку з
незначними обсягами закупівель матеріалів. Сума транспортних витрат включається до складу
матеріальних цінностей (запасів) за фактом їх оприбуткування на склад.
П. 28 МСБО № 2 «Запаси» визначено: «Собівартість запасів не може бути відшкодована, якщо ці
запаси пошкоджені, якщо вони повністю або частково застаріли або ціна їх продажу знизилася.
Собівартість запасів не може також бути відшкодована, якщо зросли попередньо оцінені витрати
на завершення виробництва або попередньо оцінені витрати на збут. Практика часткового
списання запасів нижче собівартості до чистої вартості реалізації збігається з тією точкою зору,
що балансова вартість активів не повинна перевищувати суму, яка очікується від їх продажу або
використання».
З огляду на вищевикладене, Товариство розрахувало резерв знецінення під запаси, які
фактично застаріли і не використовуються у продовж значного періоду. Їх вартість складає 375720
грн. Резерв знецінення запасів за ставкою 12% (яка визначена товариством на 2015 рік, та
яка забезпечує однаковий методологічний підхід до обліку активів та зобов’язань), складає
45086,00грн.
Станом на 31.12.2015 запаси оцінені за чистою вартістю реалізації, визначеної з урахуванням
знецінення.
Протягом 2015 року було придбано виробничих запасів на суму 556,5 тис. грн., списано на
виробництво – 368,0 тис. грн., на адміністративні витрати - 98,5 тис. грн., на витрати на збут - 1,7
тис. грн., на інші витрати – 4,2 тис. грн., реалізовано – 109,2 тис. грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках.
Витрати майбутніх періодів
Сума витрат майбутніх періодів, яка станом на 31/12/2014 складає 20 тис.грн. (витрати на
підписку періодичних видань та вартість торгових патентів) зі статті «Витрати майбутніх

періодів» перенесена до статті оборотних активів «Інші оборотні активи», а станом на 31/12/2015 –
6 тис.грн.
Забезпечення
Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє зобов’язання в наслідок
минулих подій, а також існує ймовірність, що для погашення зобов’язання знадобиться вбуття
ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути достовірно
оцінена.
Витрати, пов’язані із забезпеченням, відображаються у звіті про сукупний дохід.
Коли вплив змін вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом
дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням ставки дисконту до
оподаткування, з урахуванням ризиків, пов’язаних із певним зобов’язанням, за їх наявності.
При застосування дисконтування збільшення суми забезпечення, що відображає плин часу,
визнається як фінансові витрати.
Станом на 31/12/2015 в балансі обліковуються поточні забезпечення в сумі 481 тис. грн. –
забезпечення виплат відпусток в сумі 427 тис. грн. та сума зобов’язань перед Пенсійним фондом
України на відшкодування пільгових пенсій 2016 року 54 тис. грн.
Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов'язання класифікуються або як «оцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток», або як «інші фінансові зобов'язання».
Інші фінансові зобов'язання, включаючи позики, спочатку оцінюються за справедливою
вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення операції. Інші фінансові зобов'язання згодом
оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.
Товариство списує фінансові зобов'язання тільки у разі їх погашення, анулювання або
закінчення строку вимоги по них. Різниця між балансовою вартістю списаного фінансового
зобов'язання і сплаченим або належними до сплати винагородою визнається в прибутках і збитках.
Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за
справедливою вартістю, та згодом вона оцінюється за амортизованою вартістю з використанням
методу ефективної ставки відсотка.
Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або для
продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих пір, поки
ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі
інші витрати на позики визнаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду, в
якому вони понесені.
Резерви визнаються, в тих випадках, коли у Товариства є поточне зобов'язання, що виникло в
результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що
втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для
врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності,
супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків
грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його
балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових потоків.
У тих випадках, коли деякі або всі економічні вигоди, які потрібні для реалізації резерву,
передбачається отримати від третьої сторони, така дебіторська заборгованість визнається як актив,
якщо точно відомо, що компенсація буде отримана, і суму такої дебіторської заборгованості
можна визначити достовірно.
Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю, за вирахуванням резерву під
сумнівну заборгованість.
Оренда класифікується як фінансова, коли за умовами оренди орендар бере на себе всі основні
ризики і вигоди, пов'язані з володінням орендованим активом. Вся інша оренда класифікується як
операційна.
Орендовані активи за договорами фінансової оренди, спочатку обліковуються за меншою з
справедливій вартості орендованого майна на початок строку оренди та дисконтованою вартістю

мінімальних орендних платежів. Відповідні зобов'язання перед орендодавцем відображаються у
звіті про фінансовий стан як зобов'язання з фінансової оренди.
Сума орендної плати розподіляється між фінансовими витратами та зменшенням зобов'язань з
оренди таким чином, щоб отримати постійну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Фінансові
витрати відображаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати і класифікуються як
«Фінансові витрати», якщо вони не відносяться безпосередньо до кваліфікованих активів. В
останньому випадку вони капіталізуються відповідно з загальною політикою щодо витрат на
позики. Орендна плата, обумовлена майбутніми подіями, відноситься на витрати по мірі
виникнення.
Платежі з операційної оренди відносяться на витрати рівномірно протягом терміну оренди, за
винятком випадків, коли інший метод розподілу витрат точніше відповідає тимчасовому розподілу
економічних вигід від орендованих активів. Умовні орендні платежі, що виникають за договорами
операційної оренди, визнаються як витрати в тому періоді, в якому вони були понесені.
Доходи від операційної оренди визнаються за прямолінійним методом протягом терміну дії
відповідної оренди. Первісні прямі витрати орендодавців, які прямо відносяться на підготовку та
укладання договорів операційної оренди, додаються до балансової вартості орендованого активу і
визнаються на прямолінійній основі протягом строку дії оренди.
Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та
відстроченого податку. Сума поточного податку визначається виходячи з величини
оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку,
відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що
підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також
виключає взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування статті.
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок
оподаткування, встановлених законодавством, що набрав або практично набрав чинності на звітну
дату. Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою
вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними даними
податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені
податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних
тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових
різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку,
достатньої для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не
відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов'язані з гудвілом або виникають
внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню
бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного
звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного
прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються
з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства),
встановлених законодавством, що набрало або практично набрав чинності на звітну дату, які
імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка
відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Компанії
(станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості
активів та зобов'язань.
Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони
відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до складу іншого сукупного доходу або
власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також визнається в іншому сукупному
прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно.
Відстрочені податкові зобов’язання у Товариства виникли на кінець звітного періоду в зв’язку
з різницею бухгалтерського та податкового обліку основних засобів (в зв’язку з проведеною
дооцінкою основних засобів) та склали 65 тис. грн. Вони відображені в балансі за кодом рядка
1500.

Товариство здійснює внески в Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної
плати кожного працівника. Витрати Товариства за такими внесками включені до статті «Заробітна
плата і відповідні витрати». Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично
понесені.
Визнання доходів
Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або
який підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за товари та послуги, надані в ході
звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень товару покупцями,
знижок та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість.
Доходи від реалізації товарів визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов: передачі
покупцеві всіх істотних ризиків і вигоди; товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі,
яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продані товари; сума доходів може
бути достовірно визначена; існує висока вірогідність отримання економічних вигід, пов'язаних з
операцією, і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно
визначені.
Доходи від надання послуг визнається в тих випадках, коли сума доходів може бути
достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією,
надійдуть і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно
визначені.
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у
примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів,
що втілюють економічні вигоди, є незначною. Умовні активи не визнаються у консолідованій
фінансовій звітності, але розкриваються у примітках в тому випадку, якщо існує достатня
ймовірність припливу економічних вигід.
Прибуток на акцію
Базовий розмір прибутку на одну акцію розраховано шляхом поділу чистого прибутку за
період, який підлягає розподілу між власниками звичайних акцій, на середньозважену кількість
звичайних акцій, які перебували в обігу.
Кількість зазначених акцій у 2015році складала 44935216шт.
Змін в кількості акцій в 2015 році не було.
Прийняття нових та переглянуті стандарти. Нові та переглянуті стандарти та
інтерпретації
Нові та переглянуті стандарти
Правка до МСБО (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки - Відшкодування
активів, що лежать у основі відстрочений податків»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової
звітності» - «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній, які вперше
використовують МСФЗ»;
Влив на фінансову звітність прийнятих стандартів.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки - Відшкодування
активів, що лежать у основі відстрочений податків».
Правка стосується механізму визначення відстроченого податку щодо інвестиційної
нерухомості, яка переоцінюється за справедливою вартістю. Правка діє для річних звітів,
починаючи з 1 січня 2012 та після цієї дати.
Товариство, під час трансформації фінансової звітності станом на 31/12/2014 у відповідність
до МСФЗ, визначили інвестиційну нерухомість за справедливою вартість та відобразили її окремо
від основних засобів за переоціненою (справедливою вартістю).
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової
звітності» - «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній, які вперше
використовують МСФЗ».
Рада з МСФЗ пояснила, яким чином компанія повинна поновити надання фінансової звітності
відповідно до МСФЗ, після того, як її функціональна валюта перестає бути схильною до
гіперінфляції. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2011 року та після цієї дати.

Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває
Товариство в 2015 році.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
«вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання».
Правка вимагає розкриття додаткової інформації про фінансові активи, які було
передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливість користувачам фінансової
звітності зрозуміти характер взаємозв'язку активів, визнання яких не припинялося, і відповідних
їм зобов'язань. Крім цього, з метою надання користувачам фінансової звітності можливість
оцінити характер участі компанії у таких активах, та ризики, які зв'язані з цими активами, правкою
передбачено розкриття інформації об активах, участь у яких продовжується, але визнання у
фінансової звітності припинено. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2011 року та
після цієї дати.
Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку
розкриває Товариство.
Стандарти, які були випущені, але не набрали чинності.
Нижче наводяться стандарти та інтерпретації, які були випущені, але не набрали чинності на
дату випуску фінансової звітності Товариством.
Товариство має намір використовувати ці стандарти з дати їх вступу в дію, хоча дозволено їх
дострокове застосування.
МСФЗ ( IFRS ) 9 «Фінансові інструменти»
В липні 2014 року Рада з МСФЗ видала остаточну редакцію МСФЗ (IFRS ) 9 «Фінансові
інструменти», яка відображає результати всіх етапів проекту по фінансовим інструментам та
заміняє МСФЗ ( IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та всі попередні редакції
МСФЗ ( IFRS ) 9. Стандарт вводить нові вимоги стосовно класифікації та оцінки, втрати
корисності та обліку хеджування. МСФЗ ( IFRS ) 9 вступає в силу у відношенні річних звітних
періодів, що починаються з 1 січня 2018 року чи після цієї дати. При цьому допускається
дострокове застосування.
Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є
обов’язковим. Дострокове застосування попередніх редакцій МСФЗ ( IFRS ) 9 (2009р., 2010р. та
2013 р.) допускається, якщо дата первісного застосування припадає на період до 1 лютого 2015
року.
Новий проміжний стандарт МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних коригувань».
Стандарт вступає в силу з 1 січня 2016 року, але дозволено застосування до цієї дати.
Основною метою для Ради з МСФЗ, що випустили даний стандарт, є підвищення
порівнянності фінансової звітності організацій, що працюють в галузях, які регулюються на основі
процентних ставок. У багатьох світових юрисдикціях до таких підприємств належать:
постачальники газу, електрики чи води, де держава, як правило, прямо регулює підсумкове
пропозиція і тарифи, істотно впливаючи на підсумковий прибуток компанії.
Згідно МСФЗ 14, компанії, які вперше застосовують МСФЗ, можуть визнавати суми, що
відносяться на регулювання за допомогою процентної ставки. Але, в цілях сумісності звітності
компаній, які вже давно застосовують МСФЗ і не визнають суми, що відносяться на тарифне
регулювання, повинні будуть таки їх визнати окремо.
Товариство, згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21/08/1997 року № 911
внесено до перелiку пiдприємств, що мають стратегiчне значення для економiки i безпеки
держави. Тому застосування даного стандарту може бути актуальним в майбутніх періодах, в т.ч.
при виконанні державних програм та замовлень.
МСФО (IFRS) 15 “Виручка по договорам з клієнтами”
Стандарт вступає в силу з 01/01/2019 року, але дозволено застосування до цієї дати.
Новий стандарт забезпечить лізингові активи і зобов'язання компаній необхідної прозорістю.
Позабалансове лізингове фінансування не буде сховано в «тіні». Стандарт допоможе поліпшити
порівнянність компаній, які беруть в оренду, та компаній, що беруть в борг або купують .

Лізинг являє собою гнучке джерело фінансування, дуже важливе для більшості компаній.
МСБО (IAS) 17 «Оренда», не дозволяє інвесторам та іншим користувачам звітності отримати чітке
уявлення про стан лізингових активів і зоб’язань.
Якщо, в даний момент, оренду класифікують як фінансову – її відображають в балансі, або
якщо операційну - розкривається лише в примітках до фінансової звітності. Стандарт МСФЗ
(IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» ефективний для першої річної фінансової звітності
згідно з МСФЗ за періоди, що починаються з або після 1 січня 2017 року.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність»
«Облік придбання часток в спільних операціях» Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають,
щоб учасник спільних операцій обліковував придбання частки участі в спільній операції,
діяльність якої представляє собою бізнес, згідно відповідних принципів МСФЗ (IFRS) 3 для обліку
об’єднання бізнесу. Поправки також роз’яснюють, що долі участі в спільній операції, якими
володіли раніше, не переоцінюються при придбанні додаткової долі участі в тій самій спільній
операції, якщо спільний контроль зберігається. Поправки застосовуються як по відношенню до
придбання первісної частки участі у спільній операції, так і по відношенню до придбання
додаткових часток в тій самій спільній операції та вступають в дію на перспективній основі по
відношенню до річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року.
Очікується, що поправки не будуть мати вплив на фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 «Роз’яснення дозволених методів
амортизації»
Поправки роз’яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38, про те, що виручка
відображає структуру економічних вигід, які генеруються в результаті діяльності бізнесу
(частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках використання
активу. В результаті метод, заснований на виручці, не може застосовуватись для амортизації
основних засобів та може застосовуватись тільки у виключних випадках для амортизації
нематеріальних активів. Поправки застосовуються на перспективній основі по відношенню до
річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати.
Очікується, що поправки не будуть мати вплив на фінансову звітність Товариства, оскільки
Товариство не використовувала для своїх необоротних активів метод амортизації, заснований на
виручці.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство: рослина, що
плодоносить».
Очікується, що поправки, які внесені до даного стандарту, не будуть мати вплив на
фінансову звітність Товариства, оскільки сільське господарство не відноситься до сфери
діяльності Товариства.
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 «Метод дольової участі в окремій фінансовій звітності»
Поправки дозволяють організаціям використовувати метод дольової участі для обліку
інвестицій в дочірні підприємства, спільні підприємства та залежні організації в окремій
фінансовій звітності. Організації, які вже застосовують МСФЗ та приймають рішення про перехід
на метод дольової участі в своїй окремій фінансовій звітності, повинні застосовувати такі зміни
ретроспективно. Поправи вступають в силу по відношенню до річних періодів, що починаються 1
січня 2016 року або після цієї дати.
Передбачається, що дані поправки не вплинуть на фінансовий стан або фінансові результати
діяльності Товариства, так як дочірні, спільні та залежні підприємства у Товариства відсутні.
Існує можливість того, що попередня фінансова звітність згідно з МСФЗ може вимагати
коригувань перед складанням остаточного варіанту фінансової звітності згідно з МСФЗ. Згідно з
МСФЗ, тільки повний комплект фінансової звітності разом із порівняльною фінансовою
інформацією та пояснюючими примітками може забезпечити достовірне представлення
фінансового стану Товариства, результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів
згідно з МСФЗ.

Зведена таблиця коригувань станом на 31/12/2014 (вхідні залишки)
Показник
Незавершені
капітальні
інвестиції
Основні засоби
Первісна
вартість
знос
Інвестиційна
нерухомість:
первісна вартість
знос
Інші необоротні
активи
Виробничі
запаси
Дебіторська
заборгованість
за авансами
виданими
Витрати
майбутніх
періодів
Інші оборотні
активи
Капітал у
дооцінках
Нерозподілений
прибуток
(непокриті
збитки)
Пенсійні
зобов’язання

Код
рядка
1005

Примітка
2014
1

За П(с)БО,
в тис.грн.
416

Вплив переходу на
МСФЗ, тис.грн.
(416)

МСФЗ, тис.грн.

1010
1011

2
2

23471
63419

-8528
-23609

14943
39810

1012

2
2

39948

-15081
6685

24867
6685

2
2

0
0
13

21702
15017
(13)

21702
15017
0

8

469

-56

413

3

16

(3)

13

4

20

(20)

0

7

0

20

20

5

21107

(21107)

0

2,5,6,7,8

(355)

18652

18297

6

0

+124

124

1015
1016
1017
1090
1101

0

1130

1170
1190
1405
1420
1515

Примітка 1.2014
Станом на 31/12/2014 ПАТ «Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут
атомного та енергетичного насособудування», код ЄДРПОУ 00220477,
на рахунку
бухгалтерського обліку 15 «Капітальні інвестиції» обліковує вартість здійснених інвестиційна
загальну суму 416тис.грн. У формі № 1 «Баланс», що складена у відповідності до П(с)БО № 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності», що затверджено Наказом Міністерства фінансів
України від 07/02/2013 № 73 (із змінами та доповненнями), вартість здійснених капітальних
інвестицій відображається в рядку 1005 «Незавершені капітальні інвестиції» форми № 1 «Баланс»
та в розділі ІІІ «Капітальні інвестиції» форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за
2014 рік.
Після трансформації фінансової звітності у відповідності до МСФЗ вартість здійснених
капітальних інвестицій включається до статті «Основні засоби» - гр. 4 рядка 1011 форми № 1
«Баланс» станом на 31/12/2014.
Примітка 2.2014
Станом на 31/12/2014 ПАТ «Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут
атомного та енергетичного насособудування», код ЄДРПОУ 00220477, в рядку 1010 форми № 1
«Баланс» відображали основні засоби по історичній та переоціненій вартості, в т.ч. вартість
інвестиційної нерухомості.

Після трансформації вхідних залишків вартість інвестиційної нерухомості за собівартістю
включена до статті інвестиціної нерухомості, який відоражається в рядку 1015 форми № 1
«Баланс».
Примітка 3.2014
Станом на 31/12/2014 у складі іншої дебіторської заборгованості по авансам виданим
обліковується 3тис.грн. (без податку на додану вартість) по розрахункам з контрагентом, який не є
платником ПДВ – аванси сплачені за основні засоби.
Дана сума з рядка 1130 форми № 1 «Баланс», що складена у відповідності до П(с)БО, під час
трансформації за МСФЗ включається до вартості основних засобів - рядок 1011.
Амортизація не здійснюється.
Примітка 4.2014
Станом на 31/12/2014 в гр. 4 рядка 1170 форми № 1 «Баланс» відображено 20тис.грн. –
витрати майбутніх періодів.
У відповідності до МСФЗ дана сума під час трансформації перенесена до статті оборотних
активів «Інші оборотні активи» - гр. 4 рядка 1190 форми № 1 «Баланс».
Примітка 5.2014
Сума дооцінки основних засобів, яка відображена у гр. 4 рядка 1405 форми № 1 «Баланс»
станом на 31/12/2014 віднесена до нерозподіленого прибутку товариства. Сума дооцінки основних
засобів складає 21107тис.грн.
Дооцінка основних засобів здійснена з залученням професійного оцінщика за витратним та
порівняльним методом.
Примітка 6.2014
Зобов’язання пенсійного забезпечення
У відповідності до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
Товариство несе зобов’язання по покриттю фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
призначених відповідно до ч.2 прикінцевих положень даного Закону, а саме: тим категоріям
співробітників Товариства, які працювали певний час у шкідливих умовах і які мають право на
більш ранній вихід на пенсію з отриманням пенсійного забезпечення звичайного пенсійного віку.
Актуарні припущення:
Дисконтна ставка
Щорічний приріст пенсій

На 31/12/2014
12%
8%

На 31/12/2015
12%
8%

За розрахунками, що базуються на даних Пенсійного фонду України, у період часу з 01/01/2015
по 31/12/2020 покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, з урахуванням щорічного
приросту за 2017-2020 роки, складає 210тис.грн.
З врахуванням актуарних припущень по дисконтуванню (з застосуванням 12% ставки)
нараховані відсотки складають 7,5тис.грн.
Рух зобов’язань у балансі станом на 31/12/2014 складає:
Нараховані суми, що необхідно відшкодувати
Збільшено відшкодування на суму приросту
пенсій
Нараховані відсотки
Загальна сума станом на 31/12/2014
В т.ч. поточні зобов’язання 2015 року

Сума покриття пенсій за шкідливі
умови праці, тис.грн.
205
4,6
7,5
217
93,0

Таким чином, до складу довгострокових зобов’язань і забезпечень (рядок 1505 форми № 1
«Баланс») включено довгострокові пенсійні зобов’язання товариства за 2016-2020 роки в сумі
124тис.грн.
Відповідно – нерозподілений прибуток товариства зменшено на суму 124тис.грн.
Рух зобов’язань за 2015 рік
Залишок станом на 01/01/2015

Сума покриття пенсій за шкідливі умови праці, тис.грн.
217

Виплачено в 2015 році
Залишок станом на 31/12/2015

93,0
124,0

Примітка 7.2014
Товариство у рядку 1090 форми № 1 «Баланс» відображало вартість Інших необоротних
матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».
Станом на 31/12/2014 вартість даних активів складає 13тис.грн. та залишається незмінною у
продовж 2015 року та складає 13тис.грн. станом на 31/12/2015 року.
Вартість інших необоротних матеріальних активів в сумі 13грн. виключена із складу
необоротних активів з одночасним зменшенням прибутку товариства: за д.-том рахунка 44 та к.том рахунка 110 «Інші необоротні матеріальні активи».
Примітка 8.2014
Станом на 31/12/2014 здійснено розрахунок резерву під знецінення виробничих запасів з
застосуванням 12% ставки дисконтування.
Резерв під знецінення запасів складає 56тис.грн.
Таким чином, в гр. 4 рядка 1101 форми № 1 «Баланс» вартість виробничих запасів
відображено в сумі 413тис.грн. з одночасним зменшенням нерозподіленого прибутку товариства
на 56тис.грн.
Коригування 2015 року

Зведена таблиця коригувань за 2015 рік
Показник

Код
рядка

Незавершені
капітальні інвестиції
Основні засоби
Первісна вартість
знос
Інвестиційна
нерухомість:
первісна вартість
знос
Інші необоротні активи
Виробничі запаси
Дебіторська
заборгованість за
авансами виданими
Витрати майбутніх
періодів
Інші оборотні активи
Капітал у дооцінках
Нерозподілений
прибуток (непокриті
збитки)
Пенсійні зобов’язання
Поточні зобов’язання

1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1090
1101
1130
1170
1190
1405
1420
1515
1660

Примітки
до кор.
2015 року
3

Вплив переходу на МСФЗ, тис.грн.

1,2
1,2
1,3
1

2
-243
-242
-89

1
1
8
7
2

271
182
8
-45
-10

8

-6

2

8

1,6,7

0

6
6

-36
54

-20

Примітка 1.2015
1.1.Під час трансформації вхідних залишків балансу, що складений станом на 31/12/2014, з
рядка 1010 форми № 1 «Баланс» була виключена вартість інвестиційної нерухомості та
відображена в рядку 1015 даної форми. Коригування, пов’язані з визнанням інвестиційної
нерухомості, були викладені в попередніх параграфах. Станом на 31/12/2015 були здійснені
відповідні розрахунки, в т.ч.:
- в гр. 3 рядка 1010 форми № 1 «Баланс» відображаємо залишкову вартість основних
засобів - 14943тис.грн.

в гр. 3 рядка 1011 форми № 1 «Баланс» відображаємо вартість основних засобів за
вирахуванням вартості інвестиційної нерухомості, яка відображається в рядку 1016
форми № 1 «Баланс» - 39810тис.грн.
- в гр. 3 рядка 1012 форми № 1 «Баланс» відображаємо суму накопиченого зносу основних
засобів тих основних засобів, які відображені в рядку 1011 гр. 3 форми № 1 «Баланс» 24867тис.грн.
- вартість здійсненої модернізації по об’єктах які обліковуються у складі інвестиційної
нерухомості у відповідності до МСФЗ, виключено із первинної вартості основних засобів
(рядок 1011 – гр. 4) та додано до первинної вартості інвестиційної нерухомості (рядок
1016 – гр. 4);
- з витрат Товариства за 2015 рік виключено надміру нараховану амортизацію з
одночасним зменшенням рядка 1012 гр. 4 форми № 1 «Баланс» станом на 31/12/2015. Такі
виключення здійснені по об’єктам, що враховані у вартості інвестиційної нерухомості по
ринковій (оціночній) вартості;
- суму нарахованої амортизації по об’єктах, які включені до вартості інвестиційної
нерухомості, з рядка 1012 гр. 4 форми № 1 «Баланс», перенесено до рядка 1017 гр. 4
форми № 1 «Баланс».
Примітка 2.2015
Станом на 31/12/2015 товариством здійснені авансові платежі на користь контрагента –
платника ПДВ, за основні засоби на загальну суму 13тис.грн., у т.ч. ПДВ 20% - 2тис.грн.
У відповідності до МСФЗ станом на 31/12/2015 товариством проведені коригування
/трансформація/ фінансової звітності, що складена за формою № 1 «Баланс», а саме:
- до складу основних засобів додано 11тис.грн. як суму коштів без податку на додану
вартість, що сплачена на користь контрагента, з одночасним зменшенням даної суми по
дебіторської заборгованості за виданими авансами;
- із складу основних засобів виключена сума 3тис.грн. по розрахунками, що були включена
до їх складу 31/12/2014;
- сума податку на додану вартість, яка складає 2тис.грн., зі статті оборотних активів
«Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами» переносено до
статті оборотних активів «Інші оборотні активи» (гр. 4 рядка 1190 форми № 1 «Баланс») .
Примітка 3.2015
Станом на 31/12/2014 Товариство здійснило капітальні інвестиції у основні засоби на
загальну суму 416тис.грн. Згідно здійсненої трансформації фінансової звітності у відповідність до
МСФЗ станом на 31/12/2014 сума капітальних інвестицій виключена з рядка 1005 форми № 1
«Баланс» та включена до складу основних засобів.
У продовж 2015 товариство ввели в експлуатацію основні засоби на загальну суму 1270
тис.грн. та здійснили капітальних інвестицій на загальну суму 20 тис.грн. Станом на 31/12/2015
вартість капітальних інвестицій, що обліковуються на рахунку бухгалтерського обліку 15
«Капітальні інвестиції» складає 436тис.грн.
Згідно МСФЗ з первинної вартості основних засобів, що введені в експлуатацію в 2015 році
на загальну суму 1290 тис.грн. виключено інвестиції минулих періодів, що вже відображені в
складі основних засобів станом на 31/12/2014 на загальну суму 416тис.грн.
В той же час до складу основних засобів включено здійснені капітальні інвестиції, які
обліковуються на рахунку бухгалтерського обліку 15 «Капітальні інвестиції» станом на 31/12/2015
на загальну суму 436тис.грн.
Амортизація по капітальним інвестиціям не здійснюється.
Примітка 4.2015
У фінансовій звітності Товариства, що складена станом на 31/12/2015, у статті «Інші
необоротні активи», рядок 1090 форми № 1 «Баланс», в гр. 4 зазначено суму 13,0тис.грн. Вартість
інших необоротних матеріальних активів виключена із даного рядка, так як коригування даної
-

суми відображені у фінансовій звітності станом на 31/12/2014 з одночасним коригуванням
прибутку товариства.
Примітка 5.2015
Сума дооцінки основних засобів, яка відображена у гр. 4 рядка 1405 форми № 1 «Баланс» в
сумі 21956тис.грн. станом на 31/12/2015 віднесена до нерозподіленого прибутку товариства в сумі
21107тис.грн. (дооцінка основних засобів минулих періодів).
Дооцінка основних засобів здійснена з залученням професійного оцінщика за витратним та
порівняльним методом в 2015 році складає 849тис.грн. та відображається в гр.4 рядка рядка 1405
форми № 1 «Баланс» станом на 31/12/2015. Після застосування МСФЗ коригування капіталу у
дооцінках та направлення його до нерозподіленого прибутку не здійснюється, а відображається у
рядку 1405 «Капітал у дооцінках» форми № 1 «Баланс».
Примітка 6.2015
Зобов’язання пенсійного забезпечення
У відповідності до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
Товариство несе зобов’язання по покриттю фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
призначених відповідно до ч.2 прикінцевих положень даного Закону, а саме: тим категоріям
співробітників Товариства, які працювали певний час у шкідливих умовах і які мають право на
більш ранній вихід на пенсію з отриманням пенсійного забезпечення звичайного пенсійного віку.
Станом на 31/12/2014 Товариством здійснено розрахунок зобов’язань пенсійного
забезпечення, в т.ч.: 93тис.грн. – визначені поточні зобов’язання 2015 року та 124тис.грн. склали
пенсійні зобов’язання, що відображені у складі довгострокових зобов’язань і забезпечень.
В 2015 товариство включили до складу інших операційних витрат суму 93тис.грн. по
зобов’язанням пенсійного забезпечення.
Сума зобов’язань перед Пенсійним фондом України на відшкодування пенсій 2016 року
складає 54тис.грн. Дану суму товариство виключає із складу довгострокових зобов’язань (рядок
1515 гр. 4 форми № 1 «Баланс») та відображає у складі поточних зобов’язань товариства станом на
31/12/2015 – гр. 4 рядка 1660 «Поточні забезпечення» форми № 1 «Баланс».
Крім того, під час розрахунку зобов’язань пенсійного забезпечення станом на 31/12/2014
була застосована 12% дисконтна ставка. З врахуванням зростання в 2015 році індексу інфляції
дисконтна ставка по зобов’язанням на відшкодування пенсій 2017-2020 збільшена на 31,3%. Сума
витрат склала 18тис.грн. та відображена як у складі витрат, так і в гр.4 рядка 1515 форми № 1
«Баланс» станом на 31/12/2015.
Примітка 7.2015
Станом на 31/12/2014, під час трансформації фінансової звітності у відповідність до МСФЗ,
було здійснено розрахунок резерву під знецінення виробничих запасів з застосуванням 12% ставки
дисконтування. Сума резерву склала 56тис.грн. Таким чином, станом на 31/12/2015 вартість
виробничих запасів Товариства, за вирахуванням резерву під знецінення, складає 343тис.грн. та
відображається в гр. 4 рядка 1101 «Виробничі запаси».
В 2015 році, з врахуванням зростання індексу інфляції, додатково нараховано резерв під
знецінення запасів в сумі 45тис.грн. Таким чином, станом на 31/12/2015 резерв під знецінення
запасів складає 101,0тис.грн.
Примітка 8.2015
У відповідності до МСФЗ витрати майбутніх періодів, які визначаються за П(с)БО та
відображаються у рядку 1170 «Витрати майбутніх періодів» форми № 1 «Баланс», переносяться до
статті «Інші оборотні активи» та відоражаються у рядку 1190 форми № 1 «Баланс».
Станом на 31/12/2015 за даними бухгалтерського обліку Товариства, що складений у
відповідності до П(с)БО на рахунку бухгалтерського обліку 39 «Витрати майбутніх періодів»
обліковується залишок за д.-том рахунка в сумі 6тис.грн.
Згідно національних П(с)БО дана сума відображається у гр. 4 рядка 1170 форми № 1 «Баланс»
в сумі 6тис.грн. Під час трансформації фінансової звітності у відповідність до МСФЗ сума
6тис.грн. виключена із складу витрат майбутніх періодів та включена до статті інших оборотних
активів – гр. 4 рядка 1190 форми № 1 «Баланс».

Пов’язані сторони
Товариство розкриває інформацію щодо компенсації провідному управлінському персоналу
(загальною сумою), а також окремо для кожної із наведених далі категорій:
а) короткострокові виплати працівникам;
б) виплати по закінченні трудової діяльності;
в) інші довгострокові виплати працівникам;
г) виплати при звільненні;
ґ) платіж на основі акцій.
Провідний управлінський персонал – ті особи, які безпосередньо або опосередковано мають
повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль діяльності суб'єкта
господарювання, зокрема будь-який директор (виконавчий чи інший) цього суб'єкта
господарювання.
В 2015 році компенсації провідному управлінському персоналу Товариства склали 765
тис..грн., у т.ч.:
а) короткострокові виплати працівникам – 453 тис.грн.;
б) виплати по закінченні трудової діяльності –тис.грн.;
в) інші довгострокові виплати працівника – тис.грн.;
г) виплати при звільненні – 312 тис.грн.;
ґ) платіж на основі акцій – тис.грн.
Операцій з пов’язаними сторонами Товариство у 2015 році не проводило.
Доходи
В 2015 році Товариство отримали дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послу) в сумі
18865тис.грн.
Інші операційні доходи /в т.ч. від операційної оренди активів/ склали 4788тис.грн.
Інші фінансові доходи склали 2тис.грн.
Інші доходи – 3 тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції
Собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг) склала 16123тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції в бухгалтерському обліку відображається один раз на
місяць після визначення фактичної виробничої собівартості продукції наприкінці звітного періоду.
Адміністративні витрати

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані
на обслуговування та управління підприємством:
– загальні корпоративні витрати;
– витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством
та іншого загальногосподарського персоналу;
– витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів
загальногосподарського використання;
– винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
– витрати на зв'язок;
– амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;
– витрати на врегулювання спорів у судових органах;
–
податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім
податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості
продукції, робіт, послуг);
- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
- інші витрати загальногосподарського призначення.
Витрати на збут

Витрати на збут включають витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції
(товарів, робіт, послуг): витрати пакувальних матеріалі; ремонт тари; комісійні винагороди
продавцям; витрати на рекламу; маркетинг; витрати на передпродажну підготовку товарів;
витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; витрати на утримання основних
засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів,
робіт, послуг; витрати на транспортування; інші витрати, пов’язані зі збутом продукції,
товарів, робіт, послуг.
Інші операційні витрати

До інших операційних витрат включаються: собівартість реалізованих виробничих
запасів; сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву
сумнівних боргів; втрати від знецінення запасів; визнані штрафи, пеня, неустойка; інші
витрати операційної діяльності.
Вплив переходу на МСФЗ
1. Перерахунок вартості основних засобів.
2.Перекласифікація окремих необоротних активів (незавершених капітальних
інвестицій – до складу основних засобів; основних засобів - до складу інвестиційної
нерухомості) .
3.Перекласифікація окремих активів та зобов’язань.
4.Визнання нових зобов’язань.
5.Списання дооцінок основних засобів, що не відповідають МСФЗ.
6.Припинення визнання старих активів.

Події після звітної дати
За період з 01 січня 2015 року по дату складання Попередньої фінансової звітності
ніяких суттєвих подій які би вплинули на фінансові показники не відбулося.

Генеральний директор

А.К. Давиденко

Головний бухгалтер

В.М. Зозуля

