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)

06.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 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

06.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР 67 (2572)

07.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці vniiaen.sumy.ua в мережі Інтернет 07.04.2017
(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
6) інформація про
прийняття
рішення про
попереднє
надання згоди на
вчинення значних
правочинів
7) інформація про
прийняття
рішення про
надання згоди на
вчинення значних

правочинів
8) інформація про
прийняття
рішення про
надання згоди на
вчинення
правочинів, щодо
вчинення яких є
заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які 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;
14.6-8 - в Товариствi у звiтному перiодi не приймалися рiшеня про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на
вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення правочинiв,
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
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)
267
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
Прізвище, ім'я, по батькові
на посаду
особи, призначеної на посаду
корпоративного
корпоративного секретаря
секретаря

Контактні дані: телефон та
адреса електронної пошти
корпоративного секретаря

1

2

3

4

09.09.2004

29.10.2015

Денисенко Роман Вiкторович

0542 25 13 71,
urist@vniiaen.sumy.ua

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

40024Україна м. Суми
Харкiвська, 30/1

0.000000000000

Органiзацiя орендарiв
ВНДIАЕН

24000683

40003Україна м. Суми 2га 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)
0.000000000000

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
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)**

34
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 ( мiсцезнаходження: м. Київ, вул
Генерала Алмазова 18/9) 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)**
22
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 ( мiсцезнаходження: м. Київ, вул
Генерала Алмазова 18/9) 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)**
15
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)

30.06.2015 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
Посадова особа працює З 11.07.2014 по даний час – ТОВ «УК «Група ГМС» - Заступник
генерального директора – Головний управляючий директор Дiвiзiона «Промисловi насоси»
(мiсцезнаходження Росiйська федерацiя, м. Москва, вул Чаянова,7)
* 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)**
34
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)**
30
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)
30.06.2015 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.
Посадова особа працює в Управлiннi Пiвнiчно-схiдного офiсу Держаудитслужби в Сумськiй
областi, заступник начальника вiддiлу контролю у галузi промисловостi, енергетики, транспорту,
фiнансових послуг, ЖКГ, iнфраструктури та зв’язку.(мiсцезнаходження : м. Суми, Покровська
площа, 11)
* 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

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)**
36
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)
18.03.2016 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.). Згiдно рiшення ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 18 березня 2016 року обрано
Головою Ревiзiйної комiсiї Гриненко Риту Леонiдiвну з 18.03.2016 р. строком на три роки
(протокол № 17 вiд 18 березня 2016 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.
Посадова особа працює в Фондi державного майна України ( мiсцезнаходження: м. Київ, вул
Генерала Алмазова 18/9) з 2012 року по теперiшнiй час - головний спецiалiст 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)**
30
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.

1) посада

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 03.11.1997 Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ"ВНДIАЕН", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.03.2008 безстроково
9) Опис
Посадова особа пизначена на посаду головного бухгалтера на пiдставi наказу № 126 вiд
18.03.2008.
Повноваження посадової особи визначенi 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
пiдготовцi рiчних фiнансових планiв (план доходiв та видаткiв) Товариства i звiти про їх
виконання та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; Посадова особа отримує
заробiтну плату згiдно штатного розкладу.
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",головний бухгалтер ПАТ"ВНДIАЕН"
* 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»
Посадова особа працює З 05.2014 на посадi заступника головного управляючого директора Бiзнесодиницi «ГМС Компресори» (мiсцезнаходження Росiйська федерацiя, м. Москва, вул Чаянова,7)
* 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)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

Член
наглядової
ради

Матвiєв Максим Борисович

0

0

0

0

0

0

Член
наглядової
ради

ПАТ «Сумський завод
насосного та енергетичного
машинобудування
"Насосенергомаш"

101344

0.225533

101344

0

0

0

Член
ревiзiйної
комiсiї

Тарасова Ольга Германiвна

0

0

0

0

0

0

Член
ревiзiйної
комiсiї

Левин Максим Євгенович

0

0

0

0

0

0

Голова
ревiзiйної
комiсiї

Гриненко Рита Леонiдiвна

0

0

0

0

0

0

Генеральний
директор

Давиденко Андрiй
Костянтинович

0

0

0

0

0

0

05785448

МА 365536 14.10.1997
Ковпакiвський РВ СМУ

Кількість за видами акцій

УМВС України в Сумськiй
обл.
Член
Наглядової
ради
Член
Наглядової
ради

МВ 441224 11.06.2010
Ковпакiвський РВ СМУ
Соколов Олег Анатолiйович
ГУМВС України в Сумськiй
обл.
Ямбуренко Володимир
Миколайович

СМ 014663 05.06.2008
УМВС України в Сумськiй
областi
Усього

1

0.00000222500

1

2232

0.004967

2232

22571186

0.50230505178

22571186

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

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Від загальної
Кількість Від загальної
кількості
акцій
кількості акцій
голосуючих акцій
(штук)
(у відсотках)
(у відсотках)

Кількість за видами акцій

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Фонд держаного
майна України

00032945

01133 Україна м. Київ
Київський Київ
Кутузова, 18/9

22467609

50.00000222500

51.102722832208

22467609

0

0

0

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Компанiя з
управлiння
майновим
комплексом

12700 Росiйська
Федерацiя Тюменська
1137232068
обл. м.Тюмень
вул.Новаторов, буд.12,
буд.3

21330168

47.46870000000

48.51560587815

21330168

0

0

0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Від загальної
Кількість Від загальної
кількості
акцій
кількості акцій
голосуючих акцій
(штук)
(у відсотках)
(у відсотках)

Усього 43797777

97.46870222500

99.61832871036

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

прості
іменні

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні
43797777

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні
0

0

привілейовані
на
пред'явника
0

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

Опис

чергові

позачергові

X
26.04.2016
99.6183
Порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на загальних зборах
товариства.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв товариства.
3.Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв товариства.
4.Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015
рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5.Звiт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.
6.Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та
затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
7.Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
8.Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2016 рiк.
9.Розподiл прибутку товариства, в тому числi затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за
результатами дiяльностi товариства у 2015 роцi.
10.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради товариства.
11.Обрання членiв наглядової ради товариства.
12.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради
товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради
товариства.
Присутнiй представник Фонду державного майна України (в.о. начальника вiддiлу Регiонального
вiддiлення Фонду державного майна України по Сумськiй областi), Ємельянов Юрiй Олександрович
повiдомив, що вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про деякi питання управлiння
корпоративними правами держави» вiд 30.10.2014 р. N 678, наказ Фонду Державного майна України
“Про затвердження завдань на голосування представнику держави на рiчних загальних зборах
публiчного акцiонерного товариства “Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут
атомного та енергетичного насособудування”” набирає чинностi одночасно з розпорядженням
Кабiнету Мiнiстрiв України про його погодження. Оскiльки на час початку зборiв вiдсутнє зазначене
розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України, то в зв’язку з цим, Ємельянов Юрiй Олександрович
запропонував оголосити перерву до 15 год. 00 хв. 27.04.2016.
Рiшення про оголошення перерви у ходi рiчних загальних зборiв до 15 год. 00 хв. 27.04.2016 прийняте
простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах.
О 15 год. 00 хв. 27.04.2016 рiчнi загальнi збори поновленi.
По питанню N 1 «Обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на
загальних зборах товариства.» порядку денного:
Слухали: представника Фонду державного майна України (в.о. начальника вiддiлу Регiонального
вiддiлення Фонду державного майна України по Сумськiй областi), Ємельянова Юрiя
Олександровича, який повiдомив, що оскiльки за наявною iнформацiєю завдання на голосування
представнику держави на рiчних загальних зборах публiчного акцiонерного товариства “Науководослiдний i проектно-конструкторський iнститут атомного та енергетичного насособудування”” не
погоджено розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України, то як наслiдок Вiн як представник держави
позбавлений повноважень голосувати з питань порядку денного.
Вирiшили:
1. За результатами голосування рiшення з питання N 1 порядку денного рiчних загальних зборiв не
прийнято.
Слухали: Корпоративного секретаря Денисенка Романа Вiкторовича про необхiднiсть закриття рiчних
загальних зборiв товариства та визнання такими, що не вiдбулися, у зв’язку з не обранням лiчильної
комiсiї та неможливiстю пiдрахунку голосiв з питань порядку денного.
Вирiшили:
Закрити рiчнi загальнi збори публiчного акцiонерного товариства “Науково-дослiдний i проектноконструкторський iнститут атомного та енергетичного насособудування” та визнати такими, що не
вiдбулися, у зв’язку з не обранням лiчильної комiсiї та неможливiстю пiдрахунку голосiв з питань

порядку денного.

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

170250.000

0.000

Нарахувані дивіденди на одну
акцію, грн.

0.000

0.000

0.00378

0.000

Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.

0.000

0.000

85125.00

0.000

Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів

31.03.2017

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

Опис

22.06.2016/85125.000грн

На позачергових загальних зборах акцiонерiв вiд 20 сiчня 2017 року було
прийняте рiшення про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства
у 2015 роцi.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв –
31.03.2017 . Дивiденди були сплаченi акцiонерам: 22.06.2016 – 85,125 тис. грн..
(на державну частку за 2015 рiк).
строк виплати дивiдендiв за 2015 рiк з 03.04.2017 по 20.07.2017 через
депозитарну систему України.
Нарахування та виплату дивiдендiв необхiдно здiйснити не пiзнiше 20.07.2017 в
повному обсязi пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання
дивiдендiв.
Виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством через депозитарну систему
України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку.

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 м. Київ 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 № 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 м. Київ 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

Генеральний договiр обов'язкового особистого страхування вiд
нещасних випадкiв на транспортi № 403-0062/15/СМ817 вiд
18.03.2015. Договiр добровiльного страхування майна № 207-60775/15СМ вiд 16.06.2015. Договiр добровiльного медичного
страхування № 102-0022/16/905СМ вiд 22.01.2016.Генеральний
договiр обов'язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв
на транспортi № 403-0093/16/СМ921 вiд 23.03.2016.Договiр
обовязкового особистого страхування добровiльних пожежних
дружин № 402-1111/15/СМ/879 вiд 22.10.2015

Повне найменування юридичної особи або Аудиторська компанія Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "УПК-Аудит Лтд."
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30674018

Місцезнаходження

04116 Україна м. Київ Шевченковський район м. Київ вул. Шолуденка
,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2228
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.01.2001

Міжміський код та телефон

044 230 47 34

Факс

044 230 47 34

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту

Опис

аудит фiнансової звiтностi за 2015 рiк , договiр №17-2895/915 вiд
18.01.2016

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): 222.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом
(осiб): 44.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осiб): 20.
Фонд оплати працi: 13890,8 тис. грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього
року: фонд оплати працi за 2016 рiк у порiвняннi iз попереднiм 2015 роком збiльшився на 428,1
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 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:
1.2.1 Для вiдокремлення в складi основних засобiв малоцiнних необоротних активiв встановити
вартiсну межу в розмiрi 6000 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 Зарахування до нерозподiленого прибутку перевищення сум попереднiх дооцiнок (iндексацiй) разом з сумою вiдновлення корисностi над сумою зменшення корисностi i попереднiх уцiнок
залишкової вартостi ранiше переоцiнених об'єктiв основних засобiв здiйснювати при вибуттi
об'єктiв на всю суму.
1.2.6 Резерв на ремонт основних засобiв не створювати.
1.2.7 Первiсну вартiсть основних засобiв збiльшувати на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням
об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя, капiтальний ремонт,
тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Залишкову вартiсть основних засобiв зменшувати у зв'язку з частковою
лiквiдацiєю об'єкта основних засобiв.
1.2.8 Iнвестицiйну нерухомiсть визнавати в облiку в тих випадках, коли дотримуються наступнi
критерiї:
1. Для роздiльної нерухомостi – якщо площу об'єкта можливо роздiлити з технiчної та юри-дичної
точки зору, та основнi потоки надходять вiд оренди, визначати окремо iнвестицiйну неру-хомiсть
та об'єкт основних засобiв.
2. Для нерухомостi, яку не можливо роздiлити – визнавати iнвестицiйною в тому випадку, якщо
площа, що займає товариство, менше 30% вiд загальної площi об’єкту.
3. В iнших випадках нерухомiсть визнавати об’єктом основних засобiв.
1.2.9 Одиницею облiку нематерiальних активiв визначити окремий об'єкт.
1.2.10 Амортизацiю нематерiальних активiв в бухгалтерському та податковому облiках нараховувати прямолiнiйним методом. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання амортизацiї не пiдлягають.
Переоцiнку нематерiальних активiв не проводити.
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв прийняти рiвною 0 (нуль) грн.
1.2.11 Датою первiсного визнання необоротних активiв та групи вибуття як утримуваних для продажу вважати дату, коли щодо активiв, групи вибуття задовольняються умови, у разi якщо: економiчнi вигоди очiкується отримати вiд їх продажу, а не вiд їх використання за призначенням; вони готовi до продажу у їх теперiшньому станi.
1.2.12 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).
1.2.13 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 бухгалтерського облiку,
проводити розрахунок середньозваженої вартостi i формувати проводки тiльки в сумовому вираженнi.
1.2.14 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.
1.2.15 Предмети зi строком використання менше одного року, якi супроводжують виробничий
процес протягом звiтного перiоду i вартiстю менше 6000 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.
1.2.16 Витрати на перiодичнi видання (перiодична преса - газети, журнали i т.п.) i технiчну лiтературу (якщо вона не є бiблiотечним фондом) вести з використанням рахунку 39 «Витрати
майбутнiх перiодiв».
1.2.17 Зворотнi вiдходи оцiнювати за цiною можливої реалiзацiї.
1.2.18 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.
1.2.19 Спецiальнi iнструменти, спецiальнi пристрої та спецiальне обладнання вартiстю бiльше
6000 грн. за одиницю i строком корисного використання бiльше одного року визнавати об'єктами
ос-новних 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.
1.2.20 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.
1.2.21 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.
1.2.22 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.
1.2.23 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.
1.2.24 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.
1.2.25 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
1.2.26 Iнвентаризацiю незавершеного виробництва проводити один раз на рiк станом на
01 листопада.
1.2.27 Незавершене виробництво вiдображати в бухгалтерському облiку i балансi за фактичною
виробничою собiвартiстю.
1.2.28 Вартiсть реалiзованої продукцiї в бухгалтерському облiку вiдображати один раз на мiсяць
пiсля визначення фактичної виробничої собiвартостi продукцiї наприкiнцi звiтного перiоду.
1.2.29 Резерв сумнiвних боргiв створювати методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на основi результатiв проведеної iнвентаризацiї дебiторської заборгованостi перед
складанням рiчної фiнансової звiтностi.
1.2.30 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 вiд-соткiв.
1.2.31 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.
1.2.32 Резерв на оплату майбутнiх вiдпусток створювати щомiсяця. Базовим показником для створення резерву вважати:
фактичну заробiтну плату працiвникiв пiдприємства та iншi види виплат за розрахунковий мiсяць,
передбаченi системою оплати працi i прийнятi до уваги при обчисленнi середнього за-робiтку
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 внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
1.2.33 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.
1.2.34 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.
1.2.35 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”).
1.2.36 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”).
1.2.37 Аналiтичний облiк адмiнiстративних (загальногосподарських) витрат здiйснювати за
статтями витрат, затвердженими класифiкатором “Статтi витрат” у складi Робочого плану
рахункiв пiдприємства.
1.2.38 Облiк витрат пiдприємства вести за допомогою рахункiв класу 9 “Витрати дiяльностi”.
Рахунки класу 8 не застосовувати.
1.2.39 Вiдстроченi податковi зобов’язання та вiдстроченi податковi активи розраховувати один раз
на рiк.
1.2.40 Для визначення суттєвостi окремих об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов'язань i
власного капiталу пiдприємства, прийняти порiг суттєвостi 3 вiдсотки вiд пiдсумку вiдповiдно всiх
активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу.
Для визначення суттєвостi iнформацiї про господарськi операцiї та подiї щодо доходiв i витрат
прийняти порiг суттєвостi 0,2 вiдсотка загальної суми доходiв пiдприємства.
1.2.41 Затвердити перелiк пов’язаних сторiн згiдно Додатку 4.
1.2.42 Прибуток, який залишається пiсля сплати податкiв та iнших обов’язкових платежiв
вiдповiдно до чинного законодавства України, залишається у розпорядженнi пiдприємства, а
напрями його використання визначаються загальними зборами акцiонерiв.
Розподiл чистого прибутку проводити один раз на рiк на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Розробка робочої документацiї виконується в вiдповiдностi до вимог конкретного споживача, на
основi вказаної ним нормативної бази: мiжнародних стандартiв та/або спецiальних галузевих
правил (частiше не українських). Як правило споживач вимагає виконати великий обсяг
розрахункiв на основi правил i методик, якi з плином часу змiнюються i для їх виконання
необхiдно поновлювати комп’ютери та програмне забезпечення, опановувати це нове програмне
забезпечення, а також новi iнформацiйнi технологiї. ПАТ “ВНДIАЕН” в 2016 роцi зосередив увагу
на впровадження нових iнформацiйних технологiй, зокрема на проектуваннi шляхом створення
електронних моделей деталей чи їх частин (3D-моделей) з тим щоб найближчим часом перейти до
проектування електронних моделей складальних одиниць, а згодом до електронних моделей
виробiв. Для цього проводилось поновлення парку персональних комп’ютерiв та периферiйних
пристроїв, закуплялось новiтнє лiцензiйне програмне забезпечення.
Вказанi обставини звужують ринок збуту робiт та послуг ПАТ “ВНДIАЕН”, одночасно в секторi
насосiв унiкальних, спецiального призначення, таких, що вимагають специфiчних знань, якi
повиннi бути пiдтвердженi державною атестацiєю та складання екзаменiв, тощо, кiлькiсть
конкурентiв рiзко звужується. Конкурентами в цьому разi для пiдприємств, якi замовляють , а
ПАТ “ВНДIАЕН” розробляє конструкторську робочу документацiю, в першу чергу є провiднi
iноземнi фiрми якi виготовляють насоси спецiалiзацiї ПАТ “ВНДIАЕН” (Зульцер, Сiменс, KSB,
AREVA, Westinghousе, Mitsubishi Heavy Industries, i т.д.) , а також, в другу чергу, конструкторськi
пiдроздiли заводiв, якi придбали свого часу велику кiлькiсть розробок ПАТ “ВНДIАЕН” i на цiй
основi в змозi виконувати проектно-конструкторськi роботи.
Основними споживачами результатiв дiяльностi ВНДIАЕН є AT «Сумський завод
«Насосэнергомаш», ВАТ «Сумське науково-виробниче об'єднання», ПАТ «Свiсський насосний
завод». ВНДIАЕН також надає науково-технiчнi послуги як виробникам насосної продукцiї так i
споживачам: тепловим i атомним електростанцiям, пiдприємствам якi експлуатують
нафтовидобувнi системи, магiстральнi нафтовi трубопроводи.
Сировина в процесi виробництва не використовується.

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:
- Комп'ютерна та оргтехнiка: придбання - 1149 тис. грн.
- Придбання приладiв, iнвентарю та меблiв -1569 тис. грн.
За 2016 рiк Товариство придбало:
- компютерну та оргтехнiку на суму 20 тис. грн.;
- прилади, iнвентар та меблi на суму 264 тис. грн.;
- нематерiальнi активи (програмне забезпечення) на суму 2490 тис. грн.
Розмiри полiпшень основних фондiв та iнвестицiйної нерухомостi склали 1640 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 18397 тис.
грн., з них: будинки, споруди та передавальнi пристрої - 14564 тис. грн., машини та обладнання 2256 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 896 тис. грн., iншi – 681 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 – 60 %.
Залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi (нерухомiсть, передана в оренду) на кiнець звiтного
року складає 10098 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.
На дiяльнiсть ПАТ “ВНДIАЕН” самим безпосереднiм чином впливає економiчний стан
пiдприємств – замовникiв конструкторської документацiї i якщо законодавчi чи економiчнi
обмеження погiршують стан цих пiдприємств то це вiдразу негативно впливає на дiяльнiсть ПАТ
“ВНДIАЕН”.
Внутрiшнi проблеми:
1. Лiцензiї на використання програмного забезпечення для створення, проектування, модернiзацiї
продукцiї насособудування є дуже дорогими.
Протягом 2016 рокувiдсутнi факти нарахування штрафнiх санкцiй за порушення законодавства.

Оборотний (робочий) капiтал = оборотнi (поточнi) активи - кредиторська заборгованiсть
(операцiйнi зобов'язання) = 1071,0 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 2016 року
склала 8807,4 тис. грн (без ПДВ), очiкуваний прибуток вiд виконання цих договорiв у 2017 роцi 118,3 тис. грн.
Основним напрямком дiяльностi ПАТ "ВНДIАЕН" є виконання науково-дослiдних робiт
(прикладних дослiджень), дослiдно-конструкторських робiт (науково-тех¬нiчних роз-робок) i
науково-технiчних послуг, пов'язаних iз створенням, освоєнням i впровадженням насосного
устаткування для атомної i теплової енергетики, трубопровiдного транспорту нафти,
водопо¬стачання та iнших базових галузей економiки.
Загальний обсяг виконаних робiт становитиме не менше 27,83 млн. грн. з ПДВ. При цьому питома
вага обсягу науково-технiчних робiт в загальному рiчному обсязi очi-кується на рiвнi не нижче
96%.
На основi затвердженого «Стратегiчного плану розвитку ПАТ «ВНДIАЕН» на середньострокову
перспективу 2016-2020 роки в 2017 роцi передбачається дiяльнiсть (виконання робiт) в наступних
напрямках.
НАУКОВО-ДОСЛIДНI РОБОТИ
Роздiл 1. Розробка та вiдпрацювання проточних частин
Експериментальне вiдпрацювання проточних частин багатоступеневих насосiв з метою зменшення
масогабаритних характеристик.
Вiдпрацювання робочих колiс i направляючих апа¬ратiв питомої швидкохiдностi
ns = 70, 85, 110.
Дослiдження впливу надроторних елементiв шнека на кавiтацiйно-ерозiйнi якостi мо¬дельного
шнековiдцентрового ступеня ns = 120.
Проведення чисельного дослiдження варiантiв конструктивних схем першого сту-пеня
(шнековiдцентрового базового та з вкороченим адаптером, типу «Д», з подiлом пото-ку «один за
одним») насосу ПЭ 720-185-7, з метою оцiнки енергетичних i кавiтацiйних якостей ва¬рiантiв
схем.
Розробка Керiвного документа з полями секцiйних насосiв багатоцiльового приз-начення iз
застосуванням нових високоекономiчних проточних частин з урахуванням па-раметрiв насосiв ПЭ
65, ПЭ 100, ПЭ 150 i ЦНСГ номенклатури AT "Сумський завод "Насосенергомаш" та ПАТ ГМС
Лiвгiдромаш".
Розробка змiнного ротора 0,5QHOM на подачу Q = 625 м3/год i напiр Н = 260 м для насосiв типу
НМ 1250-260-2.1.
Поля робочих характеристик насосiв ВВ5 по АРI610. Аналiз полiв робочих харак-терис¬тик
насосiв ВВ5 i видача рекомендацiй по можливостi їх застосування для iнших ба-гатоступе¬невих
насосiв.
Розробка полiв насосiв живильних багатоступеневих двокорпусних на параметри паросилових
енергоблокiв, що працюють на надкритичних i супернадкритичних парамет-рах пари.
Розробка проточної частини насосiв СКМ 600-70, СКМ 700-70, СКМ 800-70 i СКМ 900-70
Роздiл 2. Розробка методик розрахункiв
Розробка методик розрахунку динамiчних характеристик насосних агрегатiв.
Розробка методик розрахункiв, необхiднiсть яких визначено стандартом API-610, зокрема з
аналiзу несталого демпфiрованого вiдгуку i аналiзу перехiдних процесiв кру-чення.
Роздiл 3. Розрахунки на мiцнiсть

Розробка методики зниження маси корпусу насоса двостороннього входу з горизо-нта¬льним
роз'ємом шляхом змiни характеристик жорсткостi елементiв конструкцiї корпу-су.
Розробка методики розрахунку на мiцнiсть насосiв типу ВВ5 за стандартом ASME.
Роздiл 4. Пружнi пластинчатi муфти
Розробка альбому унiфiкованих креслень муфт пружних кiльцевих (МК).
Розробка КД на муфти з розбiрною ступицею до насосiв ЦНС для систем ППД (пi-дтримки тиску в
нафтоносному пластi)
Роздiл 5. Iнтелектуальна власнiсть
Оформлення i реєстрацiя результатiв iнтелектуальної дiяльностi.
ДОСЛIДНО-КОНСТРУКТОРСЬКI РОБОТИ
Розробка конструкторської документацiї та участь у створеннi нового та модернi-зова¬ного
насосного обладнання.
Роздiл 1. Розробка типорозмiрного ряду насосiв типу «D» нового поколiння
Розробка КД насосiв вiдцентрових одноступеневих двостороннього входу типу D i агрегатiв
електронасосних на їх основi:
D 350-700 (2500 м3/год, Н = 160 м, корпус для температури 150 С);
D 400-660 (Q = 2850 м3/год, Н = 56 м, п = 985 об/хв; 745 об/хв);
D 500-735 (Q = 4000 м3/год, Н = 60 м);
D 600-635 з коефiцiєнтом швидкохiдностi ns = 180, корпус для температури 150 С;
D 600-1135 з коефiцiєнтом швидкохiдностi ns = 70, корпус для температури 150 С;
D 700-780;
ADV 700-1000 (Q = 6500 м3/год, H = 79 м).
Розробка КД агрегату електронасосного АНЦН-Е 800-80 на параметри Q = 500 м3/год, Н = 74 м.
Роздiл 2. Розробка насосiв та насосних агрегатiв
для атомної енергетики
Розробка КД на агрегат електронасосний АЦНА 65-130-2 для Кольської АЕС.
Розробка КД насоса ПЭА 380-185-6 для блоку № 3 Белоярскої АЕС.
Розробка КД агрегатiв електронасосних для Курської АЕС-2.
ЦНА 130-80;
АПЭН 2790-95 аварiйного живильного;
ПЭН 2790- 70 головного живильного;
ПД 2800-20 предвключеного живильного;
АПЭА 400-95;
АКсВА 1870-105 конденсатного першого пiдйому;
АКсВА 2300-200 конденсатного другого пiдйому;
АКсВА 400-90 зливу конденсата з сепаратора;
Розробка КД агрегата електронасосного АЦНА 800-70/8 для Запорiзької АЕС.
Розробка комплекту технологiчної документацiї на ремонт насоса ЦНА 4000-95/8-2а для
Запорiзької АЕС
Коригування КД насосiв ПТА 3750-75-2 i ПТА 3800-20-2 для блокiв № 3 i 4 АЕС “Куданкулам”.
Розробка КД агрегата електронасосного АЦНА 5000-32 для Калiнiнської АЕС
Роздiл 3. Розробка насосiв та насосних агрегатiв
для теплової енергетики
Модернiзацiя живильних насосiв з метою пiдвищення надiйностi i максимальної унiфi¬кацiї:
ПЭ 720-185-3;
ПЭ 380-185/200-5;
ПЭ 580-185-5;
ПЭ 580-195.
Розробка робочого проекту однокорпусного секцiйного живильного насосу на по-дачi вiд 300 до
500 м3/год з прийняттям за базовий насос з параметрами Q=400 м3/год, Н = 2030 м.
Розробка робочого проекту однокорпусного секцiйного живильного насосу ПЭ 720-185-7.
Розробка проектної документацiї електронасосного агрегата на параметри
Q = 1150 м3/год, Н = 3500 м.

Розробка конструктивних схем живильних насосiв на подачi вiд 20 до 800 м3/год i на¬пором до
700 м.
Розробка документацiї живильного насоса на параметри Q = 1150 мЗ/год, Н = 3500 м для блокiв Т250 i К-300 на замiну насосам, якi знаходяться в експлуатацiї в зв'язку з виробленням їх ресурсу.
Розробка живильних електронасосiв на параметри Q = 660 мЗ/год, Н = 3400 м на замiну
турбоживильних насосiв при модернiзацiї блокiв Т-250 (19 станцiй).
Розробка технiчного проекту на живильний насос з Qном = 120 мЗ/год для блокiв ПГУ-100, 110.
Роздiл 4. Розробка насосiв та насосних агрегатiв
для магiстральних нафтогонiв
Розробка КД магiстральних насосiв НМ 1250-260-2.2УХЛ4.
Розробка КД насосiв типу НПС або AMG (ВВЗ по ГОСТ 32601-2013) - 2 типороз-мiра.
Розробка конструкторської документацiї на насос НМ 10000-210-2.2 вiдповiдно до ви¬мог СТТ23.080.00-КТН-240-14 "Насосы магистральные и подпорные усовершенство-ванные".
Розробка ТУ i ПМ на ряд насосiв НПВ-М вiдповiдно до вимог ОТТ-23.080.00-КТН-136-09
"Магистральный нефтепровод. Насосы нефтяные подпорные вертикальные и агре-гаты
электронасосные на их основе".
Доопрацювання КД насосiв типу НПВ-М вiдповiдно до вимог ОТТ-23.080.00-КТН-136-09
"Магистральный нефтепровод. Насосы нефтяные подпорные вертикальные и агре-гаты
электронасосные на их основе":
НПВ 600-60;
НПВ 1250-60-М;
НПВ 1250-110-М;
НПВ 2500-80-М;
НПВ 2500-120-М;
НПВ 5000-120-М;
НПВ 3600-90-М;
НПВ 3600-135-М.
Розробка проектної документацiї нафтових магiстральних вертикальних насосiв типу НМВ всього
типорозмiрного ряду.
Розробка КД на змiнний ротор до насосiв типу НМ 3600-230 на параметри Q = 2800 м3/год, Н =
120 м з направляючими апаратами.
Доопрацювання КД насоса НПВ 2500-80-М вiдповiдно до вимог опитувальних листiв.
Розробка 3D моделей проточної частини i креслень замовлених «APOLLO G??nitz GmbH» деталей
до насоса GSTV-200D/1+1-518/CN-2500 для проекту SIRAF Petrochemical.
Розширення типорозмiрного ряду насосiв НМ на нестандартнi параметри.
Розробка документацiї на насоси типорозмiрiв НПВ 1250 i НПВ 3600 вiдповiдно до вимог СТТ23.080.00-КТН-240-14 "Насосы магистральные и подпорные усовершенство-ванные".
Роздiл 5 Розробка насосiв та насосних агрегатiв
для хiмiчних виробництв
Розробка конструкторської документацiї насоса ХБЕ-М 160/210.
Роздiл 6. Розробка стендiв для випробування
насосiв та насосних агрегатiв
Розробка КД випробувального стенду для випробувань насосних агрегатiв типу DeSum:
D 350-700;
D 400-660 (Q = 2850 мЗ/год, Н = 56 м, п = 985 об/хв);
D 500-735 (Q = 4000 мЗ/год, Н = 60 м, п = 985 об/хв);
D 600-1135 (ns = 70);
D 600-635 (ns = 180);
D 700-780.
Розробка конструкторської документацiї випробувального стенду для насосiв типу НПВ, НМВ та
КсВА.
Розробка КД стенду для випробувань високонапiрних насосiв в тому числi i для насосного
агрегату 1ЦНА 65-130.

Модернiзацiя випробувального стенду № 28 АТ "Сумський завод" Насосенерго-маш".
Розширення стендового господарства АТ "Сумський завод" Насосенергомаш".
НАУКОВО-ТЕХНIЧНI ПОСЛУГИ
Проведення динамiчних розрахункiв, вiброакустичних обстежень вiдцентрових на-сос¬них
агрегатiв при випробуваннях та їх доведення по вiбрацiйним параметрам.
Виконання науково-технiчних робiт.
Пiдготовка тендерної документацiї та технiко-економiчних пропозицiй по насосам та насосним
агрегатам.
Науково-методичне та конструкторсько-технологiчний супровiд конструкторської до¬кументацiї в
серiйному виробництвi вiдцентрових насосiв для АЕС.
Надання науково-технiчних послуг по веденню серiйного виробництва автоматики i
електроприводу. Авторський нагляд за виготовленням серiйної автоматики, в т.ч.: коригування КД
i оформлення повiдомлень в частинi замiни комплектуючих виробiв за проектами серiйної
автоматики, внесення змiн до документацiї.
Надання науково-технiчних послуг щодо вирiшення питань, що виникають в про-цесi
виготовлення серiйних вiдцентрових насосiв, пов'язаних з елементами проточної час-тини i
iн¬шими елементами конструкцiї, що впливають на характеристики насосiв.
Надання науково-технiчних послуг iз супроводу КД в серiйному виробництвi вiд-цент¬рових
насосiв загально промислового застосування, розробленої ПАТ "ВНIIАЕН". Надання НТП в
проведеннi розрахункiв на мiцнiсть насосiв, якi випускаються серiйно i запчастин до них.
Науково-технiчнi послуги при проведеннi попереднiх, приймальних, приймально-здавальних
випробувань та випробуваннях на надiйнiсть насосiв типу НМ i НПВ, НПВ 1250...5000-М, НГПНМ 3600-120 i т.п.
Науково-технiчний та конструкторсько-технологiчний супровiд виготовлення на-сосiв типу НМ i
НПВ, НПВ 1250...5000-М, НГПН-М 3600-120 i т.п.
Науково-технiчнi послуги при проведеннi попереднiх, приймальних, приймально-здавальних
випробувань та випробувань на надiйнiсть насосiв типу ЦНА, ЦНСА, ПЭА, ПТА та iнших, якi
поставляються на АЕС.
Науково-технiчний та конструкторсько-технологiчний супровiд виготовлення на-сосiв типу ЦНА,
ЦНСА, ПЭА, ПТА якi поставляються на АЕС.
Науково-технiчний та конструкторско-технологiчний супровiд виготовлення, мон-тажу та наладки
випробувальних стендiв.
Проведення дослiджень та розробок є прiоритетним напрямом розвитку ПАТ “ВНДIАЕН”. Сума
витрат на дослiдження та розробки у 2016 роцi склала 18492,4 тис грн (без ПДВ)
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".
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 зборах 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:

16931.000

18397.000

0.000

0.000

16931.000

18397.000

будівлі та
споруди

13679.000

14564.000

0.000

0.000

13679.000

14564.000

машини та
обладнання

2189.000

2256.000

0.000

0.000

2189.000

2256.000

транспортні
засоби

172.000

233.000

0.000

0.000

172.000

233.000

0

0

0

0

0

0

891.000

1344.000

0.000

0.000

891.000

1344.000

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

10310.000

10098.000

0.000

0.000

10310.000

10098.000

0.000

0.000

27241.000

28495.000

0.000

0.000

27241.000

28495.000

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 - 34021,0 тис. грн.; машини та обладна-ння - 7667,0 тис.
грн.; транспортнi засоби – 590,0 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 3132,0 тис.
грн., iншi - 448,0 тис. грн., iнвестицiйна нерухомiсть (будiвлi, переданi в оперативну оренду) –
27788 тис. грн.
Ступiнь зносу груп основних засобiв:
будинки, споруди та передавльнi пристрої – 57 %; машини та обладнання 71 %; транспортнi засоби – 61 %; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 71 %; iнвестицiйна
нерухомiсть – 64 %.
Ступiнь використання груп основних засобiв складає 100%. Сума нарахованого зносу груп
осноних засобiв:
будинки, споруди та передавльнi пристрої - 19457,0 тис. грн.; машини та облад-нання - 5411,0 тис.
грн.; транспортнi засоби - 357 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 2236,0 тис. грн.;
iнвестицiйна нерухомiсть 17690,0 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
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

35527.000

34837.000

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 24293,0 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 24293,0 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i
статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 23603,0 тис.грн. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на
кiнець попереднього перiоду становить 23603,0 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

827.000

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0.000

X

X

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

Інші зобов'язання

X

3177.000

X

X

Усього зобов'язань

X

4004.000

X

X

Опис:

Iншi зобов’язання:вiдстроченi податковi зобов’язання – 156 тис. грн., довгостроковi зобов’язання з виплати пiльгових пенсiй – 51 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть
за: товари, роботи, послуги – 206 тис. грн., розрахунками зi страхування – 157 тис. грн., розрахунками з оплати працi – 535 тис. грн., одержаними авансами – 1561 тис. грн., поточнi
забезпечення з виплати вiдпусток – 453 тис. грн., поточнi забезпечення з виплати пiльгових
пенсiй – 37 тис. грн., iншi поточнi зобов’язання – 31 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

18.03.2016

21.03.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

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

Товартиство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"ПКФ Аудит-фiнанси"

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

34619277
Україна, вул. О.Гончара, 41 (лiт. «А»),
3 поверх, м. Київ, 01054

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

3886 26.10.2006

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

01.01.16-31.12.16

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

Товартиство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"ПКФ Аудит-фiнанси"
34619277
Україна, вул. О.Гончара, 41 (лiт. «А»),
3 поверх, м. Київ, 01054
3886 26.10.2006

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)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та управлiнському персоналу,
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Науково-дослiдний i проектноконструкторський iнститут атомного та енергетичного насособудування» (код ЄДРПОУ 00220477, далi - Товариство),
що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2016 року, звiт про сукупний дохiд,
звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад
суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки, а також звiтнiсть, яка пiдготовлена вiдповiдно до вимог
центральних органiв виконавчої влади України.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та звiтностi вiдповiдно до вимог центральних органiв виконавчої влади

України щодо формату подання фiнансової звiтностi та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал
визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2014 року), прийнятих
рiшенням Аудиторської Палати України №320/1 вiд 29 грудня 2015 року в якостi Нацiональних стандартiв аудиту. Цi
стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриттiв
у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної
думки.
Пiдстави для умовно – позитивної думки
В звiтностi Товариства вхiднi показники балансу станом на 31.12.2015 мiстять данi, якi не вiдповiдають даним, що
були зазначенi у попереднiй фiнансовiй звiтностi, внаслiдок проведеної у 2016 роцi (пiсля складання звiтностi за 2015
рiк) переоцiнки станом на 31.12.2015 року.. Примiтка 22 розкриває змiни, проте обґрунтуванням цих змiн є
визначення на 31.12.2015 року справедливої вартостi в якостi встановлення доцiльної вартостi. Визначення
справедливої вартостi в якостi доцiльної вартостi слiд було здiйснити на 01.01.2015 року, яка була датою переходу на
МСФЗ. Визначення ж справедливої вартостi на 31.12.2015 та внесення цих даних шляхом змiни вхiдних показникiв
звiтностi можна розцiнювати або яка помилку минулого перiоду або як змiну облiкової полiтики при переходi з моделi
iсторичної вартостi до моделi справедливої вартостi.
Товариство у 2016 роцi провело дооцiнку основних засобiв. Дооцiнка проведена щодо окремих основних засобiв, а не
всiх основних засобiв певного класу, окремi об’єкти якої зазнали переоцiнки. Сума вiдхилення вартостi основних
засобiв та капiталу Товариства не може бути визначена аудитором, оскiльки визначення справедливої вартостi є
професiйним судженням незалежного оцiнювача.
При визначеннi доцiльної вартостi основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi вiдображення результатiв
переоцiнки здiйснено у складi iншого сукупного доходу. Як вказано вище, визначення доцiльної вартостi слiд було
здiйснити станом на дату переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, яку Товариство обрало як
01.01.2015 року та вiдобразити змiну вартостi шляхом коригування нерозподiленого прибутку на 01.01.2015 року.
Вiдповiдно, нерозподiлений прибуток є заниженим, а капiтал у дооцiнках та iнший сукупний дохiд за 2015 рiк є
завищеним на 5 134 тис. грн.
Товариство має в облiку запаси з ознаками знецiнення на суму 376 тис. грн. Ми не згоднi з пiдходом Товариства щодо
знецiнення шляхом застосування норми дисконтування фiнансових активiв до балансової вартостi запасiв для
визначення знецiнення. Вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси» на кожну звiтну дату запаси вiдображаються за найменшою з
: або балансовою вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, для чого має бути визначена цiна можливого продажу та
зменшена на витрати, якi необхiдно понести для продажу. На нашу думку, вартiсть запасiв є завищеною, та розмiр
завищення може складати всю суму вартостi запасiв з ознаками знецiнення.
Товариство у складi iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковує позики наданi спiвробiтникам, в тому числi
строком погашення бiльше 1 року у сумi 71,4 тис. грн. Вiдповiдно до норм Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi позики строком погашення бiльше 1 року повиннi вiдображатися у складi необоротних активiв як
довгострокова дебiторська заборгованiсть за виданими позиками.
Товариством не вiрно здiйснено розрахунок залишку вiдстроченого податкового зобов’язання та не вiрно вiдображенi
витрати по податку на прибуток в частинi формування вiдстроченого податкового зобов’язання. На нашу думку,
залишок вiдстроченого податкового зобов’язання станом на 31.12.2015 року мав скласти 674 тис. грн., та бути
сформований за рахунок нерозподiленого прибутку. Сума залишку вiдстроченого податкового зобов’язання станом на
31.12.2016 має скласти 621 тис. грн., в тому числi має бути вiдображене збiльшення вiдстроченого податкового
зобов’язання за рахунок iншого сукупного доходу в сумi 90 тис. грн., та зменшення вiдстроченого податкового
зобов’язання за рахунок витрат з податку на прибуток в сумi 143 тис. грн.
Товариство у примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк не включило розкриття щодо справедливої вартостi, яке
передбачене МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi» та iншими МСФЗ.
Товариством у примiтках не розкрита iнформацiя щодо фiнансових iнструментiв, як того вимагає МСФЗ 7 «Фiнансовi
iнструменти: розкриття у звiтностi», в тому числi не здiйснена оцiнка кредитного ризику, ризику лiквiдностi та
ринкового ризику, не представлена iнформацiя за категорiями та класами фiнансових iнструментiв тощо.
Примiтки щодо доходiв та витрат не мiстять деталiзацiї сум, наведених в звiтi про сукупний дохiд, що не вiдповiдає
вимогам Концептуальної основи фiнансової звiтностi щодо якiсних характеристик фiнансової звiтностi та iншим
МСФЗ якi встановлюють вимоги до розкриття такої iнформацiї.

Примiтки з 18 по 22 не можна розглядати як частину фiнансової звiтностi, оскiльки вони мiстять iнформацiю, яка не
повинна бути частиною фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ.
Звiт про власний капiтал мiстить данi тiльки за 2016 рiк та не мiстить даних за 2015 рiк, що протирiчить вимогам
МСФЗ щодо необхiдностi розкривати порiвняльну iнформацiю стосовно попереднього перiоду та всiх сум, наведених
у фiнансових звiтах.
Товариство не розкрило iнформацiю за сегментами вiдповiдно до вимог МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти».
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, за винятком вищевикладеного, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан Товариства на 31.12.2016 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а звiтнiсть, складена за
вимогами центральних органiв виконавчої влади України щодо формату подання фiнансової звiтностi за 2016 рiк,
вiдповiдає цим вимогам.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 5.5 до фiнансової звiтностi, в якiй описується полiтична та економiчна
нестабiльнiсть, що триває в Українi. Такi умови можуть мати негативний вплив на результати дiяльностi та
фiнансовий стан Товариства, обсяг такого впливу достовiрно на поточний момент визначити неможливо.
Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги цього питання.
Ми звертаємо увагу, що в складi звiтностi, яка перевiрена аудитором є звiтнiсть, складена вiдповiдно до формату
подання фiнансової звiтностi, що вимагається центральними органами виконавчої влади в Українi. Не зважаючи на
позначку на цiй звiтностi, вона не може розглядатись як належна звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi, тому необхiдно враховувати факт, що вона складена виключно з метою виконання вимог щодо її складання
вiдповiдно до законодавства України.
Параграф з iнших питань
За 2015 рiк Товариством була складена попередня фiнансова звiтнiсть яка була перевiрена iншим аудитором ТОВ
«УПК Аудит ЛТД». За результатами перевiрки попереднiм аудитором надано звiт вiд 31.01.2016 року, в якому
висловлено умовно-позитивну думку внаслiдок незгоди з пiдходами Товариства щодо оцiнки необоротних активiв за
справедливою вартiстю, яка була визначена тривалий час назад i не може розглядатися як актуальна доцiльна вартiсть
на дату переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Також причиною модифiкацiї була незгода з
пiдходами до вiдображенням коригування розрахункiв з бюджетом по податку на прибуток та пiдходом до
вiдображення витрат на доставку пенсiй. В фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк в порiвняльнi данi за 2015 рiк внесенi
змiни щодо вiдображення переоцiнки необоротних активiв, проте нами висловлено модифiкацiю нашої думки з
причини непогодження з обґрунтуванням таких змiн.
Директор аудиторської фiрми
«ПКФ Аудит-фiнанси» I.О. Каштанова
Директор з аудиту Т.С. Пашина
(сертифiкат аудитора серiя А № 004724)
16 лютого 2017 року
вул. О. Гончара, 41, 3 поверх, мiсто Київ, Україна, 01054, тел/факс 044-501-25-31
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «ПКФ Аудит-фiнанси» здiйснює дiяльнiсть на
пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв вiд 26.10.2006 року № 3886, видане за
рiшенням Аудиторської палати України 26.10.2006 року №167/3.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв № П 000379 вiд 05.02.2013 року
Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ № 0067 вiд 19.09.2013 року
.
.
.

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

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

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, у тому числі:

6

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

6

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

6

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

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?

5

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):

Д\н

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,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Науководослiдний i проектно-конструкторський
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насособудування"
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Територія
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00220477

за КОАТУУ 5910136600

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників
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72.19
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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 31.12.2016 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

4075

6107

3784

первісна вартість

1001

6868

9319

6340

накопичена амортизація

1002

2793

3212

2556

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

16931

18397

14943

первісна вартість

1011

43629

45858

39810

знос

1012

26698

27461

24867

Інвестиційна нерухомість:

1015

10310

10098

6685

первісна вартість

1016

27691

27788

21702

знос

1017

17381

17690

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

0

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

31316

34602

25418

Запаси

1100

4660

1339

4793

Виробничі запаси

1101

343

307

413

Незавершене виробництво

1102

4182

910

4237

Готова продукція

1103

127

118

127

Товари

1104

8

4

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

1323

2820

976

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

21

78

13

з бюджетом

1135

26

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

26

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

162

228

126

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

57

71

89

Готівка

1166

1

0

1

Рахунки в банках

1167

56

71

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

9

332

20

Усього за розділом II

1195

6258

4868

6017

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

1200

61

61

61

Баланс

1300

37635

39531

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

5134

5639

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

18469

18654

18346

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

34837

35527

29580

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

65

156

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

88

51

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

153

207

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

659

206

102

за розрахунками з бюджетом

1620

541

827

472

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

251

147

235

за розрахунками з оплати праці

1630

498

535

462

за одержаними авансами

1635

0

1561

0

за розрахунками з учасниками

1640

192

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

481

490

516

Доходи майбутніх періодів

1665

15

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

8

31

5

Усього за розділом IІІ

1695

2645

3797

1792

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

37635

39531

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 6000 грн.;- амортизацiя основних засобiв
нараховується прямолiнiйним методом, малоцiнних
необоротних матерiальних активiв 50 % їх вартостi у
першому мiсяцi використання,50 % їх вартостi- в 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,
2017 | 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 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

20558

18865

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

( 18439 )

( 16123 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

2119

2742

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

5376

4788

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

( 4926 )

( 4849 )

Витрати на збут

2150

( 459 )

( 436 )

Інші операційні витрати

2180

( 1575 )

( 1805 )

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

535

440

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

2

Інші доходи

2240

3

3

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(2)

( 16 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

536

429

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-266

-202

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

270

227

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

505

5134

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

505

5134

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

505

5136

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

775

5361

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

1193

1007

Витрати на оплату праці

2505

13956

13601

Відрахування на соціальні заходи

2510

3248

4988

Амортизація

2515

1710

1565

Інші операційні витрати

2520

1342

1337

Разом

2550

21449

22498

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

44935216

44935216

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

44935216

44935216

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.00601

0.00505

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.00601

0.00505

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0.00190

0.00550

Примітки

В 2016 роцi нараховано дивiденди на державну частку в
сумi 85125 грн. (за результатами дiяльностi в 2015 роцi).
Сплачено до Державного бюджету України 85125 грн.
22.06.2016 року. Також в 2016 роцi сплачено нарахованi в
2015 р. дивiденди iншим акцiонерам за результатами
господарської дiяльностi товариства у 2009-2014 р.р. в
сумi 191 тис. грн.

Керівник

Давиденко Андрiй Костянтинович

Головний бухгалтер

Зозуля Валентина Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Науководослiдний i проектно-конструкторський
iнститут атомного та енергетичного
насособудування"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00220477

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

23318

22483

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

232

170

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

1561

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

2

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

5

17

Надходження від операційної оренди

3040

6023

5193

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

118

108

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 3105 )

( 2742 )

Праці

3105

( 10874 )

( 10487 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 3352 )

( 5530 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 8117 )

( 6939 )

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

( 517 )

( 346 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

5292

1929

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

( 5011 )

( 1914 )

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

-5011

-1914

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

( 267 )

( 55 )

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

-267

-55

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

14

-40

Залишок коштів на початок року

3405

57

89

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

8

Залишок коштів на кінець року

3415

71

57

Примітки

Стаття "Залишок коштiв на кiнець року" включає кошти
на поточному рахунку в банку - 71.0 тис. грн.

Керівник

Давиденко Андрiй Костянтинович

Головний бухгалтер

Зозуля Валентина Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Науководослiдний i проектно-конструкторський
iнститут атомного та енергетичного
насособудування"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00220477

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття
1

За звітний період

Код
рядка

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

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00220477

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 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

5134

0

0

18469

0

0

34837

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

11234

5134

0

0

18469

0

0

34837

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

270

0

0

270

Інший сукупний

4110

0

505

0

0

0

0

0

505

дохід за звітний
період
Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

505

0

0

0

0

0

505

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

-85

0

0

-85

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

505

0

0

185

0

0

690

Залишок на
кінець року

4300

11234

5639

0

0

18654

0

0

35527

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. Звіт про фінансовий стан

Показники
АКТИВИ
Необоротні активи
Основні засоби

Прим
ітка

На 31.12.2016

На 31.12.2015

На 31.12.2014

6

18397

16931

14943

Нематеріальні активи

7

6107

4075

3784

Інвестиційна нерухомість

8

10097

10310

6685

34602

31316

25418

12

1339

4660

4793

10

3126

1532

1115

71

57

89

332

9

20

4868

6258

6017

61

61

61

39531

37635

31496

11234

11234

11234

5639

5134

18654

18469

18346

35527

34837

29580

156

65

207

153

124

14

490

481

516

11

3307

2164

1276

3797

2645

1792

4004

2798

1916

39531

37635

31496

Необоротні активи
Оборотні активи
Оборотні запаси
Короткострокова дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Інші оборотні активи
Оборотні активи
Необоротні активи, утримувані
для продажу, та групи вибуття
AКТИВИ
КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Капітал

9

Акціонерний (статутний) капітал
Капітал у дооцінках
Нерозподілений прибуток
Капітал
Зобов'язання
Довгострокові зобов'язання
Відстрочені податкові
зобов'язання
Довгострокові зобов'язання
Короткострокові зобов'язання
Поточні забезпечення
Короткострокова кредиторська
заборгованість
Короткострокові зобов'язання
та забезпечення
Всього зобов'язання
КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Генеральний директор
Головний бухгалтер

14

……………….
………………..

Затверджено до випуску та підписано

30.01.2017 року

2. Звіт про сукупний дохід

Показники

При
мітка

Рік, що закінчився
31 грудня

Рік, що
закінчився 31
грудня

2016

2015

Виручка

15

20558

18865

Собівартість продаж

18

(18439)

(16123)

2119

2742

Валовий прибуток
Інші операційні доходи

15

5376

4788

Адміністративні витрати

19

(4926)

(4849)

Витрати на збут

20

(459)

(436)

Інші операційні витрати

21

(1575)

(1805)

535

440

3
(2)

2
3
(16)

536

429

(266)

(202)

270

227

505

5134

505

5134

775

5361

Прибуток від операційної діяльності
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Інші витрати

15
21

Прибуток до оподаткування
Витрати/економія по податку на
прибуток
Прибуток за рік
Інший сукупний дохід
Дооцінка (уцінка) необоротних активів

7

Податок на прибуток, пов’язаний з
іншим сукупним доходом
Всього інший сукупний дохід

18

СУКУПНИЙ ДОХІД

Генеральний директор

……………….

Головний бухгалтер
Затверджено до випуску та підписано

………………..
30.01.2017 року

3. Звіт про рух грошових коштів

(за прямим методом)
Показники
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Цільові фінансування

Рік, що закінчився 31 грудня
2016
2015

23318
232

22483
170

Надходження авансів від покупців і замовників

1561

-

Надходження від повернення авансів
Інші надходження

6146

5320

(3105)
(10874)

(2742)
(10487)

Відрахувань на соціальні заходи

(3352)

(5530)

Зобов’язань з податків і зборів

(8117)

(6939)

Витрачання на матеріальну допомогу
працівникам
Витрачання на позики співробітникам

(247)

(184)

Витрачання на оплату відряджень

(270)

(162)

5292

1929

(5011)

(1914)-

(5011)

(1914)-

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці

Витрачання на оплату авансів постачальникам
Повернення авансів покупцям
Витрачання на оплату гарантійних зобов’язань
Витрачання на сплату відсотків

Витрачання на сплату послуг банку
Витрачання на сплату штрафів
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
Надходження від погашення позик
Витрачання на придбання необоротних активів
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності
Надходження від:
Отримання позик
Інші надходження

-

-

Погашення позик

-

Витрачання на сплату дивідендів

(267)

(55)

Чистий рух від фінансової діяльності

(267)

(55)

14

(40)

57

89

Чистий рух грошових коштів за звітний
період
Залишок коштів на початок року

Показники
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

Рік, що закінчився 31 грудня
2016
2015
-

Залишок коштів на кінець року

71

Генеральний директор

4.

57

……………….

Головний бухгалтер
Затверджено до випуску та підписано

8

………………..
30.01.2017 року

Звіт про зміни в капіталі

Показники

Залишок на 31.12.2015 року
Коригування
Скоригований залишок на
31.12.2015 року
Сукупний дохід

Акціонер
ний
(статутн
ий)
капітал
11234
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5. Примітки до фінансової звітності ПАТ «Науково-дослiдний
конструкторський iнститут атомного та енергетичного насособудування»

i

проектно-

5.1 Загальнi вiдомостi 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.
5.2 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. Перше

застосування міжнародних стандартів фінансової звітності розпочато з 2015 року, датою переходу
на МСФЗ є 1 січня 2015 року. Тому, вхідні залишки Товариства на початок 2015 року
трансформовано згідно МСФЗ.
2016 рік є першим роком складання повного пакету фінансової звітності згідно МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(далi – МСФЗ) та є фiнансовою звiтнiстю загального призначення.
Ця фінансова звітність складена на основi облiкових даних Товариства, вiдповiдним чином
скоригованих i перекласифiкованих для представлення згiдно з МСФЗ.
Функцiональною валютою ведення бухгалтерського облiку є гривня (надалi – грн.).
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень (далi – тис. грн.), якщо не
зазначено iнше.
Дана фінансова звітність була затверджена до випуску 30.01.2017.
5.3 Основа для складання фінансової звітності
Дана 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 2016 рік, який складено у гривнях.
Даний пакет фінансової звітності є першим повним пакетом, що складений у відповідності
до МСФЗ.
5.4 Заява про відповідність
Дана фінансова звітність складена як перший повний пакет фінансової звітності згідно з
МСФЗ. На відмінність від попередньої фінансової звітності 2015 року у фінансовій звітності 2016
року надано всю порівняльну інформацію за минулий період.
Перший повний пакет фінансової звітності 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. Згідно МСФЗ 1 в 2015 році здійснено коригування: припинено визнання окремих старих
активів та зобов’язань; здійснено визнання нових активів і зобов’язань; проведено
перекласифікацію 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 складається 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.
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 повного пакету фінансової звітності за 2016 рік згідно з МСФЗ керівництво застосували
стандарти, що є чинними станом на дату складання попередньої фінансової звітності згідно з
МСФЗ, та враховує Проекти будь-яких МСФЗ, наявні на зазначену дату. Залишки на рахунках у
попередній фінансовій звітності згідно з МСФЗ, що складена станом на 31/12/2015, змінились,
коли Товариство підготувало 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
першому повному пакеті фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика відповідає

всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першого повного пакету фінансової звітності за
МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2016року).
5.5 Економiчне середовище в якому товариство здiйснює свою дiяльнiсть.
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, що
зароджується. Зокрема, валюта, яка не є вiльно конвертованою за межами України, вiдносно
висока iнфляцiя та високi процентнi ставки. Крiм того, на економiку України впливає полiтична
криза, продовження анти терористичних операцій, які продовжили поглиблення і в 2016 році.
Уряд України продовжує проводити економiчнi реформи та удосконалювати законодавчу,
податкову та нормативну базу. Майбутня стабiльнiсть економiки значною мiрою залежить вiд
успiху цих реформ i ефективностi прийнятих економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, а
також вiд подолання полiтичної кризи.
Криза державного боргу, волатильнiсть фондового ринку, полiтична криза та iншi ризики
можуть негативно впливати на фiнансовий та корпоративний сектори України. Подальший
економiчний розвиток України залежить як вiд зовнiшнiх чинникiв, так i вiд заходiв уряду, що
спрямованi на пiдтримку податкової, правової i регулятивної бази, подолання полiтичної кризи.
Товариство усвiдомлює, що на процес рiшення поставлених завдань будуть впливати
фактори зовнiшнього та внутрiшнього середовища, якi будуть стримувати або стимулювати його
розвиток. Керiвництво товариства вважає за доцiльне окреслити коло таких найбiльш впливових
зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв.
Фактори зовнiшнього середовища: полiтична та економiчна криза; темпи росту ВВП;
iнфляцiйнi процеси; монетарна полiтика НБУ; рiвень грошових доходiв населення, величина та
динамiка заборгованостi по виплатi заробiтної плати, пенсiй; платiжна дисциплiна; законодавча
база (в т.ч. податкове законодавство та законодавство), її стабiльнiсть i прозорiсть;
кредитоспроможнiсть та платоспроможнiсть клiєнтiв товариства; ступiнь розвитку фондового
ринку; iнвестицiї та приватизацiйнi процеси; розвиненiсть вiдносин з iнститутами держави та
суспiльства; тенденцiї розвитку пiдприємницької дiяльностi, ступiнь розвитку жорстокої
конкуренцiї в центрi та регiонах.
Внутрiшнi фактори: рiвень професiйних знань, вмiнь та навичок персоналу; технологiчна
ефективнiсть; гнучкiсть системи управлiння товариством, та її адекватнiсть завданням, якi стоять
перед ним; конкурентоспроможнiсть товариства в рiзних сегментах ринку; рiвень ризику по
операцiях з покупцями; структура, строковiсть, стабiльнiсть та вартiсть ресурсiв; рiвень розвитку
iнформацiйної системи товариства, її спроможнiсть забезпечувати пiдтримку прийняття
управлiнських рiшень своєчасною та адекватною iнформацiєю; розвиненiсть вiдносин з клiєнтами,
спектр продукцiї та послуг, їх якiсть i вартiсть.
Iснуючий вищеописаний стан економiки країни та тенденцiї її розвитку дозволяють
зробити найбiльш точним лише короткочасний прогноз зовнiшнього середовища, в якому буде
дiяти товариство, в залежностi вiд змiн якого необхiдно буде вносити корективи у перелiк
поставлених завдань та комплексу заходiв по їх реалiзацiї.
Керiвництво впевнене, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної
дiяльностi та розвитку товариства.
В 2016 році обсяг чистого доходу від реалізації продукції збільшився у порівнянні з 2015
роком майже на 9%, а розмір чистого прибутку – на 19%.
5.6 Плани щодо безперервної дiяльностi.
Товариство складає фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервностi. Управлiнський
персонал не має намiрiв лiквiдувати товариство чи припинити дiяльнiсть. Управлiнському
персоналу не вiдомо про суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, крiм наявностi в
Українi полiтичної та економiчної кризи, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi
товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Розмір чистих активів Товариства в понад чим три рази перевищує розмір статутного
капіталу.

5.7 Основнi припущення, що стосуються майбутнього та основнi джерела невизначеностi
оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi становлять значний ризик спричинити суттєве
коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань в наступному фiнансовому роцi.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал здiйснював попереднi оцiнки
впливу невизначених майбутнiх подiй на окремi активи та зобов’язання. Такi попереднi оцiнки
базуються на iнформацiї, яка наявна на дату фiнансової звiтностi, тому фактичнi результати у
майбутньому можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Можливого суттєвого впливу iнших
майбутнiх подiй на оцiнку активiв та зобов’язань управлiнський персонал не виявив.
5.8 Суттєві облікові судження та оцінки, основні принципи облікової політи
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
відображено у попередній фінансовій звітності за МСФЗ, що була складена за 2015 рік.
Перший повний пакет фінансової звітності згідно МСФЗ ПАТ «ВНДІАЕН», за рік, що
закінчується 31/12/2016, складено на основі історичної вартості, за винятком оцінки основних
засобів та інвестиційної нерухомості, які оцінені за справедливою вартістю, що визначена станом
на 31.12.2015 року..
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 2016 року значно перевищує розмір статутного капіталу, тому управлінський персонал
вважає, що товариство здатне продовжувати діяльність на безперервній основі.
Основні принципи облікової політики
Основні засоби
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
Будинки та споруди
Машини та обладнання

Строк корисного використання, років
20-60
5-26

Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Капітальні інвестиції та аванси

5-21
5-21
Не амортизуються

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних
засобів, плюс відповідний розподіл змінних накладних витрат, безпосередньо пов’язаних з
будівництвом. Незавершене будівництво, оскільки воно не доведено до стану придатності до
експлуатації, не амортизується.
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) Товариство обліковує 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 товариство проводить 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.
Якщо балансова вартiсть активу збiльшилася в результатi переоцiнки, збiльшення визнається в
iншому сукупному доходi та накопичується у власному капiталi пiд назвою «Капiтал у дооцiнках».
Зменшення балансової вартостi активу вiдображається в iншому сукупному доходi, якщо iснує
кредитове сальдо дооцiнки щодо цього активу. Якщо кредитового сальдо дооцiнки недостатньо, то
зменшення балансової вартостi активу визнається через прибуток (збиток). Дооцiнка, що входить
до власного капiталу об'єкта основних засобiв, що використовується, переноситься на

нерозподiлений прибуток частинами в розмiрi рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на
переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi
активу. У разi, якщо актив вибуває з використання або лiквiдується сума дооцiнки цього активу,
що залишилась, переноситься прямо на нерозподiлений прибуток.
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.
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.
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.
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 31/12/2015 так і 31/12/2016 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.
Запаси
Запаси оцінюються за меншою із двох сум: фактичною вартість, або 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: «Собiвартiсть запасiв не може бути вiдшкодована, якщо
цi запаси пошкодженi, якщо вони повнiстю або частково застарiли або цiна їх продажу знизилася.
Собiвартiсть запасiв не може також бути вiдшкодована, якщо зросли попередньо оцiненi витрати
на завершення виробництва або попередньо оцiненi витрати на збут. Практика часткового
списання запасiв нижче собiвартостi до чистої вартостi реалiзацiї збiгається з тiєю точкою зору,
що балансова вартiсть активiв не повинна перевищувати суму, яка очiкується вiд їх продажу або
використання».
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках (в т.ч. на
казначейському рахунку для розрахунку з податку на додану вартість).
Грошові кошти в іноземній валюті перераховуються до української гривні за відповідним
курсом НБУ та відображаються в балансі в національній валюті України. Облік готівки в
іноземній валюті ведеться (по кожній групі класифікації валют) окремо від касових операцій в
національній валюті України.
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.
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 Товариства
(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.
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.
5.9 Використання нових та переглянутих МСФЗ та Інтерпретацій Комітету з інтерпретацій
МСФЗ
Нові стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартів та роз'яснень, що вступили в силу.
Товариство вперше застосувало деякі нові стандарти і поправки до діючих стандартів, які
вступають в силу для річних періодів, що починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати.
Товариство не застосовувало опубліковані достроково стандарти, роз'яснення або поправки до
них, які були випущені, але не вступили в силу. Характер і вплив цих змін розглядаються нижче.
Хоча нові стандарти і поправки застосовувалися вперше в 2016 році, вони не мали істотного
впливу на річну
фінансову звітність Товариства. Характер і вплив кожного/ої нового/ої
стандарту/ поправки описані нижче:
МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких
підлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати більшість діючих принципів
облікової політики, які застосовувалися ними щодо залишків по рахунках відкладених тарифних
різниць після першого застосування МСФЗ. Організації, які застосовують МСФЗ (IFRS) 14,
повинні представити рахунки відкладених тарифних різниць окремими рядками в звіті про
фінансовий стан, а рух по таким залишкам – окремими рядками у звіті про прибуток або збиток і

інший сукупний дохід. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер тарифного
регулювання та пов'язаних з ним ризиків, а також про вплив такого регулювання на фінансову
звітність організації.
Оскільки Товариство вже готує звітність по МСФО, а її діяльність не підлягає тарифному
регулюванню, тому даний стандарт не застосовується до її фінансової звітності.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність: Облік придбання часток участі у спільних
операціях»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спільної операції при обліку придбання
частки участі в спільній операції, в якій спільна операція являє собою бізнес, застосовував
відповідні вимоги МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу» для обліку об'єднання бізнесу. Поправки
також уточнюють, що раніше придбана частка участі в спільних операціях не переоцінюються при
придбанні додаткової частки участі в тих же спільних операціях, якщо зберігається спільний
контроль. Крім того, в МСФЗ (IFRS) 11 додано виключення зі сфери застосування, згідно із яким
дані поправки не застосовуються, якщо сторони, які здійснюють спільний контроль (включаючи
Товариство, що звітує), знаходяться під загальним контролем однієї і тієї ж сторони, що здійснює
кінцевий контроль. Поправки застосовуються як до придбання первісної частки участі в спільній
операції, так і до придбання наступних часток в тій же спільній операції та вступають в дію
перспективно. Поправки не впливають на фінансову звітність Товариства, оскільки в звітному
періоді не здійснювалось придбання часток участі в спільних операціях.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38 «Роз'яснення допустимих методів амортизації»
Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» і МСФЗ (IAS) 38
«Нематеріальні активи», які полягають в тому, що виручка відображає структуру економічних
вигід генерованих в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні
вигоди, які споживаються Підприємством в рамках використання активу. В результаті, заснований
на виручці метод амортизації не може застосовуватися для амортизації основних засобів і лише у
обмежених обставинах може бути використаний для амортизації нематеріальних активів.
Поправки застосовуються перспективно і не впливають на фінансову звітність Групи, оскільки
вона не використовувала заснований на виручці метод для амортизації необоротних активів.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство: плодоносні рослини»
Поправки вносять зміни до вимог щодо обліку біологічних активів, які відповідають визначенню
плодоносних рослин. Згідно із поправками, біологічні активи, які відповідають визначенню
плодоносних рослин, вже не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41 «Сільське
господарство». Замість цього до них застосовуються положення МСФЗ (IAS) 16. Після первісного
визнання, плодоносні рослини далі оцінюються відповідно до МСФЗ (IAS) 16 в сумі накопичених
фактичних витрат (до дозрівання) та з використанням моделі обліку за первісною вартістю або
моделі переоцінки (після дозрівання). Поправки також зобов'язують, щоб продукція, що
вирощується на плодоносних рослинах, як і раніше залишалася в сфері застосування МСФЗ (IAS)
41 і оцінювалась за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. Що стосується
державних субсидій, що відносяться до плодових культур, застосовуватиметься МСФЗ (IAS) 20
«Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу». Поправки
застосовуються ретроспективно і не впливають на фінансову звітність Товариства, оскільки у
Товариства відсутні плодоносні рослини.
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 «Метод участі в капіталі в окремій фінансовій звітності»
Поправки дозволяють організаціям використовувати в окремій фінансовій звітності метод пайової
участі в капіталі для обліку інвестицій в дочірні організації, спільні підприємства та асоційовані
організації. Організації, які вже застосовують МСФЗ і вирішили перейти на метод участі в капіталі
в своїй окремій фінансовій звітності, повинні застосовувати цю зміну ретроспективно. Поправки
не впливають на фінансову звітність Товариства.
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 рр.

Даний документ включає в себе наступні поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначенні для продажу, та припинена діяльність»
Вибуття активів (або ліквідаційних груп) здійснюється, як правило, шляхом продажу або
розподілу між власниками. Поправка роз'яснює, що перехід від одного методу вибуття до іншого
вважається не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином,
застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не змінює дату класифікації. Дана поправка застосовується
перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
(I) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договір на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може
являти собою подальшу участь у фінансовому активі. Для визначення необхідності розкриття
інформації організація повинна оцінити характер винагороди і угоди відповідно до вказівок щодо
подальшої участі в МСФЗ (IFRS) 7. Оцінка того, які договори на обслуговування свідчать про
подальшу участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття інформації є
необхідним для періодів, що починаються до річного звітного періоду, в якому організація вперше
застосовує дану поправку.
(іi) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченій проміжній фінансовій звітності
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття інформації про взаємозалік не застосовуються до
скороченої проміжної фінансової звітності, за винятком випадків, коли така інформація є значним
оновлення інформації, відображеної в останньому річному звіті. Дана поправка застосовується
ретроспективно.
МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам»
Поправка роз'яснює, що розвиненість ринку високоякісних корпоративних облігацій оцінюється
на основі валюти, в якій облігація деномінована, а не країни, в якій облігація випущена. При
відсутності розвиненого ринку високоякісних корпоративних облігацій, деномінованих в певній
валюті, необхідно використовувати ставки за державними облігаціями. Дана поправка
застосовується перспективно.
МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»
Поправка роз'яснює, що інформація за проміжний період повинна бути розкрита або в проміжній
фінансовій звітності, або в окремій частині проміжного фінансового звіту (наприклад, в
коментарях керівництва або в звіті про оцінку ризиків) із зазначенням відповідних перехресних
посилань в проміжній фінансовій звітності. Інша інформація проміжного фінансового звіту має
бути доступною для користувачів на тих же умовах і в ті ж строки, що й проміжна фінансова
звітність. Дана поправка застосовується ретроспективно. Поправки не впливають на фінансову
звітність Товариства.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Ініціатива в сфері розкриття інформації»
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 скоріше роз'яснюють, а не змінюють існуючі вимоги МСФЗ (IAS) 1.
Поправки роз'яснюють наступне:
Вимоги до суттєвості МСФЗ (IAS) 1;
Окремі статті в звіті(ах) про прибуток або збиток і сукупний дохід і в звіті про фінансовий
стан можуть бути дезагрегованими;
В організацій є можливість обрати порядок подання приміток до фінансової звітності;
Частка сукупного доходу асоційованих організацій і спільних підприємств, які
обліковуються за методом участі в капіталі, має бути агрегованою в рамках однієї статті і
класифікуватися як така, що буде чи не буде згодом рекласифіковано до чистого прибутку
або збитку.

Крім цього, поправки роз'яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових проміжних
підсумкових сум у звіті про фінансовий стан і звіті(ах) про прибуток або збиток і сукупний дохід.
Дані поправки не впливають на фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиційні організації:
застосування виключення з вимоги про консолідацію»
Поправками розглядаються питання, які виникли при застосуванні винятків щодо інвестиційних
організацій згідно з МСФЗ (IFRS) 10. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення
з вимоги про подання консолідованої фінансової звітності застосовується і до материнської
організації, яка є дочірньою організацією інвестиційної організації що оцінює за справедливою
вартістю інвестиції в свої дочірні організації. Крім того, поправки до МСФЗ (IFRS) 10
роз'яснюють, що консолідації підлягає тільки та дочірня компанія інвестиційної компанії, яка сама
не є інвестиційною компанією та може надавати інвестиційній організації допоміжні послуги. Всі
інші інвестиції в дочірні компанії оцінюються за справедливою вартістю. Поправки до МСФЗ
(IAS) 28 дозволяють інвестору разом із застосуванням його залежною організацією або спільним
підприємством, що є інвестиційною компанією, методу участі в капіталі до власних часток участі
в дочірніх компаніях, зберегти їх оцінку за справедливою вартістю.
Ці поправки застосовуються ретроспективно і не вплинуть на фінансову звітність Товариства,
оскільки Товариство не застосовує виключення з вимоги про консолідацію.
Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності
Нижче наводяться стандарти та роз’яснення, які були випущені, але ще не набули чинності на дату
випуску фінансової звітності Товариства. Товариство планує застосувати ці стандарти на дату їх
вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові
інструменти», яка замінює МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі
попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об’єднує разом три частини проекту з обліку
фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та облік хеджування. МСФЗ (IFRS) 9
набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 або після цієї дати,
при цьому допускається дострокове застосування. За винятком обліку хеджування, стандарт
застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов’язковим. Вимоги
щодо обліку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, за деякими винятками.
Товариство планує розпочати застосування нового стандарту з дати набрання чинності. У
2015 році Товариство здійснило загальну оцінку впливу всіх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця
попередня оцінка ґрунтується на інформації, доступної в теперішній час, і може бути змінена
внаслідок більш детального аналізу або отримання додаткової обґрунтованої та підтверджуваної
інформації, яка стане доступною для Товариства в майбутньому. В цілому, Товариство не очікує
значного впливу нових вимог на свій бухгалтерський баланс та власний капітал, за винятком
застосування вимог щодо знецінення в МСФЗ (IFRS) 9. Товариство очікує визнання більшої суми
оціночного резерву під збитки і в майбутньому проведе детальний аналіз для визначення суми
збільшення оціночного резерву.
(а) Класифікація і оцінка
Товариство не очікує значного впливу на свій бухгалтерський баланс та власний капітал при
застосуванні вимог МСФЗ (IFRS) 9 до класифікації та оцінки. Товариство планує продовжувати
оцінювати за справедливою вартістю усі фінансові активи, які оцінюються в даний час за
справедливою вартістю. Акції, які мають котирування, які утримуються в даний час в якості
наявних для продажу та прибутки та збитки від зміни справедливої вартості яких відображаються
в даний час у складі іншого сукупного доходу, будуть замість цього оцінюватися за справедливою
вартістю через прибуток або збиток, що збільшить волатильність відображеного прибутку або

збитку. Резерв, що представляє собою накопичений інший сукупний дохід, що відноситься до
наявних для продажу фінансових активів, буде класифікований до складу нерозподіленого
прибутку на початок періоду. Очікується, що згідно з МСФЗ (IFRS) 9 боргові цінні папери будуть
оцінюватися за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, оскільки Товариство планує
не тільки утримувати активи для отримання договірних грошових потоків, але також продавати
значні обсяги активів на відносно регулярній основі.
Займи, а також торгова дебіторська заборгованість утримуються для отримання договірних
грошових потоків, і очікується, що вони призведуть до виникнення грошових потоків, які є
виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків. Отже, Товариство очікує, що
згідно з МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать обліковуватися за амортизованою вартістю. Однак
Товариство більш детально проаналізує характеристики договірних грошових потоків за цими
інструментами, перш ніж робити висновок про те, чи всі інструменти відповідають критеріям для
оцінки за амортизованою вартістю згідно з МСФЗ (IFRS) 9.
(б) Знецінення
МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Товариство відображало по всім борговим цінним паперам, займам
та торговій дебіторській заборгованості дванадцятимісячні очікувані кредитні збитки або
очікувані кредитні збитки за весь термін їх дії. Компанія планує застосувати спрощений підхід і
відобразити очікувані кредитні збитки за весь термін дії за страховою дебіторською
заборгованістю. Товариство очікує, що ці вимоги матимуть значний вплив на її власний капітал
через незабезпеченість позик та дебіторської заборгованості, але вона повинна буде провести
більш детальний аналіз, що враховує всю обґрунтовану і підтверджену інформацію, включаючи
прогнозну, для визначення розмірів такого впливу.
(в) Облік хеджування
МСФЗ (IFRS) 9 не змінює загальні принципи обліку організацією ефективності хеджування,
Товариство не очікує значного впливу в результаті застосування МСФЗ (IFRS) 9.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року і передбачає модель, що включає п'ять етапів,
яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15
виручка визнається сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує
отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту.
Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. Для річних
періодів, починаючи 1 січня 2018 або після цієї дати буде вимагатися повне ретроспективне
застосування або модифіковане ретроспективне застосування, при цьому допускається дострокове
застосування. Товариство планує використовувати варіант повного ретроспективного
застосування нового стандарту з дати набрання чинності. Товариство бере до уваги пояснення,
випущені Радою з МСФЗ в рамках попереднього варіанту документа в липні 2015 року, і буде
відстежувати зміни в майбутньому. Даний стандарт не застосовується щодо виручки по договорам
страхування, що підпадають в сферу застосування МСФЗ 4 «Договори страхування», по
договорам оренди, що підпадають в сферу застосування МСБО 17 «Оренда», а також виручки, що
виникає по відношенню до фінансових інструментів та інших договірних прав та обов’язків, що
підпадають в сферу діяльності МСФЗ 9 «фінансові інструменти».
Товариство не очікує, що застосування нового стандарт буде мати значний вплив на її фінансову
звітність.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
Новий стандарт являє єдину модель ідентифікації договорів оренди та порядку їх обліку в
фінансовій звітності як орендарів, так і орендодавців. Він замінює МСБО (IAS) 17 «Оренда» і
пов'язані з ним керівництва по його інтерпретації.

МСФЗ (IFRS) 16 використовує контрольну модель для виявлення оренди, проводячи
розмежування між орендою і договором про надання послуг на підставі наявності або відсутності
виявленого активу під контролем клієнта.
Введено значні зміни в бухгалтерський облік з боку орендаря, з усуненням відмінності між
операційною та фінансовою орендою і визнанням активів і зобов'язань по відношенню до всіх
договорів оренди (за винятком обмеженого ряду випадків короткострокової оренди і оренди
активів з низькою вартістю)
При цьому, стандарт не містить значних змін вимог до бухгалтерського обліку з боку
орендодавця.
Товариству необхідно буде враховувати вплив змін, що були внесені цим стандартом, наприклад,
на інформаційні системи та системи внутрішнього контролю.
Стандарт вступає в силу для періодів, що починаються 1 січня 2019 року або пізніше, при цьому,
застосування до цієї дати дозволено для організацій, які також застосовує МСФЗ (IFRS) 15
«Виручка за договорами з клієнтами».

6. Основні засоби
Товариство використало необов’язкове виключення з МСФЗ (IFRS) 1, які передбачені для
основних засобів, та оцінили об’єкти основних засобів по собівартсоті або по справедливій
вартості на дату переходу на МСФЗ. Ця справедлива вартість була використана для складання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ. Сума дооцінки основних засобів була віднесена до
нерозподіленого прибутку товариства. Дооцінка основних засобів здійснена з залученням
професійного оцінщика за витратним та порівняльними методами.
Дооцінка основних засобів протягом 2016 року проводилась з залученням незалежного
професійного оцінщика:
- в травні на суму: первісна вартість – 5202821,42 грн., знос – 3118172,43 грн.;
-

у вересні на суму: первісна вартість – 364077,00 грн.;

-

в грудні на суму: первісна вартість – 140822,00 грн.

Оскільки оцінка об»єкту «Інженерний корпус» та об»єктів інвестиційної нерухомості,
проведена в травні 2016 р., була здійснена станом на 31.12.2015 р., результати дооцінки були
відображені в балансі станом на 31.12.2015 р. для визначення справедливої вартості основних
засобів та інвестиційної нерухомості з метою забезпечення достовірного відображення вартості
активів товариства згідно вимог МСФЗ.
Рух основних засобів в 2016 році наведено в таблиці:
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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».
Товариством була проведена переоцінка основних засобів станом на 31/12/2015 року. В
результаті здійсненя дооцінки станом на 31/12/2015 товариством відображено збільшення капіталу
у дооцінках на суму 4285тис.грн. з одночасним збільшенням залишкової вартості основних засобів
на суму 749тис.грн. та інвестиційної нерухомості на суму 3536тис.грн. Оцінка основних засобів
була здійснена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «ОФ «Юніт» та визначена товариством як
доцільна собівартість основних засобів.
У відповідності до МСФЗ станом на 31/12/2016 товариством проведені коригування
/трансформація/ фінансової звітності, що складена за формою № 1 «Баланс», а саме:
- до складу основних засобів додано 79 тис.грн. як суму коштів без податку на додану
вартість, що сплачена на користь контрагента (платника податку на додану вартість) з
одночасним зменшенням даної суми по дебіторської заборгованості за виданими
авансами. При цьому сума податку на додану вартість, яка складає 14 тис.грн., зі статті
оборотних активів «Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами»
переносено до статті оборотних активів «Інші оборотні активи»;
- вартість незавершених капітальних інвестицій в сумі 448,9тис. із статті «Незавершені
капітальні інвестиції» перенесено до статті «Основні засоби» (рядок 1011 активу
балансу). З врахуванням округлення сума, на яку збільшено первісну вартість основних
засобів, складає 448тис.грн.;
- первісна вартість інвестиційної нерухомості, яка за даними бухгалтерського обліка
товариства обліковувалась на рахунку 103 в сумі 27787,9тис.грн. із статті «Первісна
вартість основних засобів», рядок 1011 активу балансу, перенесена до складу первісної
вартості інвестиційної нерухомості, рядок 1016 активу балансу, а сума 17690,4тис.грн.,
яка є зносом даної інвестиційної нерухомості, із рядка 1012 активу балансу перенесена
до рядка 1017 активу балансу. Відповідно, станом на 31/12/2016 балансова вартість
інвестиційної нерухомості складає 10097,5тис.грн., що з врахуванням заокруглення до
тис.грн. в рядку 1015 гр. 4 відображено балансову вартість інвестиційної нерухомості в
сумі 10098тис.грн.

Подальшу оцiнку основних засобiв Товариство має намір здiйснювати за моделлю переоцiнки.
Частота переоцiнок буде залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв. При переоцiнцi об'єкту
основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вiднiмається iз загальної балансової
вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується в переоцiнену вартiсть цього активу.

7. Нематеріальні активи.
У вiдповiдностi до МСБО 38 «Нематерiальнi активи», товариство розкриває наступну
iнформацiю станом на 31/12/2016:
- по нематерiальним активам на загальну суму 6425тис.грн. (первiсна вартiсть) є визначений
строк амортизацiї, який становить вiд 3 до 17 рокiв.;
- по нематерiальним активам на загальну суму 2894тис.грн. (первiсна вартiсть) є невизначений
строк амортизацiї.
Метод амортизацiї, застосованi для нематерiальних активiв з визначеними строками корисної
експлуатацiї - прямолiнiйний.

Показники

На 31.12.2015:
первісна вартість
накопичена амортизація

Група нематеріальних активів
Комп’ютерні
Права на
програми
об’єкти
промислової
власностi

Всього
Права на
комерційні
позначення

3495
(2745)

3373
(48)

6868
(2793)

балансова вартість
зміни балансової вартості
за Рік, що закінчився 31
грудня 2016 г.
Надходження

750
2046

3325
(24)

(1)

4075
2032

11

2502

амортизація
На 31.12.2016:
первісна вартість
накопичена амортизація
балансова вартість

(445)

(24)

1

(470)

5935
(3139)
2796

3373
(72)
3301

11
1
10

9319
(3212)
6107

2491

Балансова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31/12/2015 складала 4075тис.грн.
(первiсна вартiсть – 6868тис.грн., знос – 2793тис.грн.), станом на 31/12/2016 - складає 6107тис.грн.
(первiсна вартiсть – 9319тис.грн., знос – 3212тис.грн.). Склад нематерiальних активiв – це права на
об’єкти промислової власностi, права на комерційні позначення та iншi нематерiальнi активи у
виглядi комп’ютерних програм.
В звiтi про сукупний дохiд за 2016 рiк амортизацiю нематерiальних активiв включено до
собiвартостi реалiзованої продукцiї та адмiнiстративних витрат. Товариством зменшено суму

амортизації по нематеріальним активам із невизначеним строком експлуатації. Сума амортизації,
яка зменшена, з одночасним збільшенням нерозподіленого прибутку, складає 189,6тис.грн.
В 2016 роцi загальна вартiсть придбаних нематерiальних активiв склала 2491 тис.грн. (були
придбанi комп’ютернi програми). Вртість нематеріальних активів, що виявлені під час проведення
інвентаризації, складає 11 тис.грн. На суму 11тис.грн. збільшено доходи Товариства.
Вибуло за рiк нематерiальних активiв на суму 51тис.грн. (первiсна вартiсть) по причинi не
вiдповiдностi критерiям активу. Знос по списаних нематерiальних активах – 51 тис. грн.
Фактiв придбання нематерiальних активiв в наслiдок об’єднання бiзнесу в 2016роцi не було.
Нематерiальних активiв, що утримуються для перепродажу, станом на 31/12/2016 не має.
Переоцiнки нематерiальних активiв товариство в 2016 роцi не здiйснювало.
Курсових рiзниць, якi виникають вiд переведення фiнансової звiтностi у валюту подання та вiд
переведення закордонних господарських одиниць у валюту подання суб'єкта господарювання у
товариства не має.
Балансова вартiсть нематерiальних активiв, строк корисної експлуатацiї якого оцiнюється як
невизначений, станом на 31/12/2016 складає 2894тис.грн. (первiсна вартість).
Причиною, яку товариство вважає строк корисної експлуатацiї нематерiального активу як
невизначеного є вiдсутнiсть повнiстю альтернативних нематерiальних активiв та можливiсть його
використання в продовж дiяльностi товариства, також вiдсутностi строку експлуатацiї насосного
обладнання, виготовленого з використанням цих нематерiальних активiв та динамiки попиту
такого обладнання на ринках споживання. Цi нематерiальнi активи були оцiненi на кiнець звiтного
перiоду на предмет знецiнення. Ознаки знецiнення не виявленi. Нематерiальних активiв,
отриманих за державним грантом у товариства не має.
8. Інвестиційна нерухомість.
Станом на 31/12/2016 в балансi Товариства облiковується iнвестицiйна нерухомiсть – будiвлi,
переданi в оперативну оренду – загальною вартiстю 10098тис.грн. (первiсна – 27788тис.грн., знос
– 17690тис.грн.). Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за собiвартiстю, з врахуванням
здійснених оцінок. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.
Сума доходу вiд iнвестицiйної нерухомостi (операцiйної оренди нерухомостi) у продовдж
2016 року склала 3673тис. грн. та була включена до iнших операцiйних доходiв Звiту про
фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк. Витрати iнвестицiйної нерухомостi –
це нарахована амортизацiя на об’єкти iнвестицiйної нерухомостi в сумi 309тис.грн. та нарахована
орендна плата за землю пiд об’єктами iнвестицiйної нерухомостi в сумi 436тис.грн., якi були
включенi до iнших операцiйних витрат Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2016 рiк.
9. Непоточнi активи, утримуванi для продажу
Непоточнi активи, утримуванi для продажу П. 15 МСФО № 5 «Непоточнi активи, утримуванi
для продажу, та припинена дiяльнiсть», визначено: «Суб'єкт господарювання оцiнює непоточний
актив (або лiквiдацiйну групу), класифiкований як утримуваний для продажу, за нижчою з оцiнок:
або за балансовою вартiстю, або за справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж».
Станом на 31/12/2016 на балансi Товариства облiковуються непоточнi активи, утримуванi для
продажу у виглядi виробничого обладнання, яке не використовується в господарськiй дiяльностi, в
сумi 61тис.грн. Цi активи облiковуються по балансовiй вартостi. Щоб пiдвищити ймовiрнiсть
продажу, управлiнський персонал склав план продажу активiв.
10. Позики та дебіторська заборгованість
Склад короткострокової дебіторської заборгованості:
Вид забооргованості
31.12.2016
За продукцію, товари, роботи, 2820

31.12.2015
1323

31.12.2014
976

послуги
За виданими авансами
З бюджетом
Інша поточна

78
228

21
26
162

13
126

У товариства станом на 31/12/2015, у складі іншої поточної дебіторської заборгованості,
обліковуються позики на загальну суму 149,1тис.грн., що надані співробітникам. У продовж 2016
співробітниками товариства додатково було отримано позик на загальну суму 247тис.грн. та
повернуто на загальну суму 185,5тис.грн. Станом на 31/12/2016 заборгованість співробітників
перед Товариством склала 210,6тис.грн.
Станом на 31/12/2016 в облiкових регiстрах товариства облiковується загальна сума позик зi
строком погашення бiльше року в розмiрi 71,4тис.грн., в т.ч. iз строком погашення:
- 02.2018 -0,8 тис. грн.;
-

05.2018 -3,5 тис. грн.;

-

08.2018 -11,6 тис. грн.;

-

09.2018 -7,5 тис. грн.;

-

10.2018 -21,5 тис. грн.;

-

12.2018 -21,8 тис. грн.;

-

01.2019 – 0,7 тис. грн.;

-

05.2019 – 4,0 тис. грн..

За розрахунками управлiнського персоналу товариства сума дисконтування вiд наданих позик
складає приблизно 8тис.грн. Вiдображення суми дисконтування є не суттєвим, так як його розмiр
займає 0,02% валюти балансу. Застосування даних полiтик спрямовано на те, щоб уникнути омани
користувачiв фiнансовою звiтнiстю товариства у зв’язку з неоднозначним пiдходом до суттєвих
статей балансу. В зв’язку з цим вважаємо, що позики вiдображенi по справедливiй вартостi.
11. Кредиторська заборгованiсть
Станом на 31/12/2015 в облiкових регiстрах товариства облiковувалась загальна сума
кредиторської заборгованостi в сумі 2141тис. грн., яка була поточною.
Станом на 31/12/015 в гр. 3 рядка 1640 відображено залишок поточної кредиторської
заборгованості по розрахункам з учасниками в сумi 192 тис.грн. В 2016 заборгованість повністю
погашена та станом на 31/12/2016 дорівнює 0.
В 2016 році були нараховані дивіденди на державну частку акцій за результатами діяльності
Товариства за 2015 рік в сумі 85 тис. грн. Сума виплати дивідендів акціонерам за звітний період
склала 277 тис. грн., в т.ч. нараховані в 2015 р. – 192 тис. грн., нараховані в 2016 р. – 85 тис. грн.
Станом на 31/12/2016 поточна кредиторська заборгованість склала 3276тис.грн., у т.ч.:
заборгованість за товари, роботи та послуги – 206тис.грн.; по розрахункам з бюджетом –
827тис.грн.; по розрахункам з органами соціального страхування – 147тис.грн.; по розрахункам з
оплати праці – 535тис.грн., а також поточна кредиторська заборгованість по авансах одержаних –
1561тис.грн.
12. Запаси
Товариство розрахувало резерв знецiнення пiд запаси, якi фактично застарiли i не
використовуються у продовж значного перiоду. Їх вартiсть складає 375720грн. Резерв знецiнення
запасiв за ставкою 12% (яка визначена товариством на 2015 рiк, та яка забезпечує однаковий
методологiчний пiдхiд до облiку активiв та зобов’язань), складає 45086,00грн.

Станом як на 31/12/2015, так і на 31/12/2016, запаси оцiненi за чистою вартiстю реалiзацiї,
визначеної з урахуванням знецiнення.
У продовж 2016 року було придбано виробничих запасiв на суму 640 тис.грн., списано:
- на виробництво – 375 тис.грн.,
- на адмiнiстративнi витрати – 106 тис. грн.,
- на витрати на збут – 3 тис.грн.,
- на iншi витрати – 73 тис.грн.,
- реалiзовано запасів на суму 47тис.грн.;
- використано на створення основних засобів – 117тис.грн.
Фактична собівартість реалізованих запасів за даними П(с)БО складає 57,1тис.грн., але з даної
суми собівартість списаних в 2015 році з балансу запасів складає 4,1тис.грн. Товариством
враховані вимоги абзацу другого п. 34 МСБО № 2 «Запаси», яким визначено: «Сума будь-якого
сторнування будь-якого часткового списання запасів, що виникає в результаті збільшення чистої
вартості реалізації, повинна визнаватися як зменшення суми запасів, визнаної як витрати в періоді,
в якому відбулося сторнування».
Балансова вартість запасів, згідно з класифікаціями, прийнятними Товариством
розподіляється наступним чином:
Види запасів
2015
2016
готова продукція
127
118
незавершене виробництво
4182
910
сировина та матеріали
218
170
товари
8
4
паливо
7
6
тара
2
2
запасні частини
13
17
інші оборотні запаси
321
112
Всього
4660
1339
Запасів, що передані під заставу для гарантії зобов’язань, у Товариства не має.
13. Інші оборотні активи
В складі інших оборотниї активів станом на 31/12/2016 обліковуються податкові зобов»язання
з ПДВ 260 тис. грн., податковий кредит 27 тис. грн. та сума витрат майбутніх періодів 31 тис. грн.,
яка у відповідності до МСФЗ перекласифікована та відображена управлінським персоналом
Товариства у складі інших оборотних активів.
14. Забезпечення
Станом на 31/12/2015 в балансi облiковувались поточнi забезпечення в сумi 481тис.грн. –
забезпечення виплат вiдпусток в сумi 427тис.грн. та сума зобов’язань перед Пенсiйним фондом
України на вiдшкодування пiльгових пенсiй 2016 року в сумі 54тис.грн.
В 2016 році товариство здійснили нарахування забезпечень майбутніх виплат працівникам (з
врахуванням єдиного соціального внеску) на загальну суму 1373,8тис.грн., у т.ч.: працівникам
виробничого складу – 742,9тис.грн.; загальновиробничого складу – 270тис.грн.;
адміністративному персоналу – 330,5тис.грн. та працівникам відділу збуту – 30,4тис.грн.

В 2016 році здійснено нарахування працівникам за рахунок забезпечень по виплаті відпусток
на загальну суму 1347,7тис.грн. (у т.ч.: безпосередньо виплати працівникам – 1094,3тис.грн. та
нарахування єдиного соціального внеску – 253,3тис.грн.).
В 2016 році сума відшкодованих пільгових пенсій склала 54тис.грн. Так як дані витрати були
визнані Товариством в 2015році під час складання попередньої фінансової звітності, в 2016 році
сума 54тис.грн. виключена із складу поточних зобов’язань із одночасним зменшенням
собівартості реалізованої продукції. За даними бухгалтерського обліку Товариства, що здійснено у
відповідності до П(с)БО собівартість реалізованої продукції склала 18492,6тис.грн. Після
виключення 54тис.грн. собівартість реалізованої продукції, з врахуванням заокруглень до тис.грн.,
складає 18439тис.грн. та відображено в гр. 3 рядка 2050 форми № 2 «Звіт про фінансові
результати» (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік.
В той же час товариством збільшено суму поточних забезпечень 2017 року на 37тис.грн. за
рахунок перекласифікації статей балансу: зменшено гр.4 рядка 1515 «Інші довгострокові
зобов’язання» на суму 37тис.грн. з одночасним збільшенням гр.4 рядка 1660 «Поточні
забезпечення».
Вiдстроченi податковi зобов’язання у Товариства станом на 31/12/2015 склали 65тис.грн. У
продовж 2016 року податкові зобов’язання зросли на кiнець звiтного перiоду в зв’язку з рiзницею
бухгалтерського та податкового облiку основних засобiв (в зв’язку з проведеною дооцiнкою
основних засобiв) та склали 156тис.грн. Вони вiдображенi в балансi за кодом рядка 1500, гр. 4.
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.
15. Доходи
В 2016 році товариством отримано загальний дохід від реалізації продукції, товарів, робіт та
послуг в сумі 20558тис.грн., крім того, інші операційні доходи склали 5376тис.грн. та інші доходи
– 3 тис.грн., а всього загальна сума доходу по всім категоріям склала 25937тис.грн.
У відповідності до МСБО 18 «Дохід» Товариство вважає за доцільне розкрити суму кожної
суттєвої категорії доходу, визнаного протягом певного 2016 року, включаючи дохід, отриманий
від:
- продажу товарів – 88тис.грн.
- надання робіт та послуг від основного виду діяльності – 20558тис.грн.
- відсотків – дохід відсутній;
- роялті – дохід відсутній;
- дивідендів – дохід відсутній;
- доходи від операційної оренди активів – 5071тис.грн.
- дохід від раніше списаних активів (дебіторської заборгованості) – 161тис.грн.;
- інші доходи – 59тис.грн.
16. 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 2016році складала
44935216шт. Змін в кількості акцій в 2016 році не було. Чистий прибуток на одну акцію в 2016
році склав 0,00601грн.
17. Операції з пов’язаними сторонами
Товариство розкриває iнформацiю щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу
(загальною сумою), а також окремо для кожної iз наведених далi категорiй:
а) короткостроковi виплати працiвникам;

б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi;
в) iншi довгостроковi виплати працiвникам;
г) виплати при звiльненнi;
ґ) платiж на основi акцiй.
Провiдний управлiнський персонал – тi особи, якi безпосередньо або опосередковано мають
повноваження та є вiдповiдальними за планування, управлiння та контроль дiяльностi суб'єкта
господарювання, зокрема будь-який директор (виконавчий чи iнший) суб’єкта господарювання.
В 2016 роцi компенсацiї провiдному управлiнському персоналу Товариства склали 1446
тис.грн., у т.ч.:
а) короткостроковi виплати працiвникам – 1446 тис.грн.;
б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi –тис.грн.;
в) iншi довгостроковi виплати працiвника – тис.грн.;
г) виплати при звiльненнi –тис.грн.;
ґ) платiж на основi акцiй – тис.грн.
Інших операцiй з пов’язаними сторонами Товариства у 2016 роцi не проводило.
18. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
Собівартість реалізованої продукції в 2016 році склала 18439тис.грн. проти 16123тис.грн.
2015 року.
Товариство собiвартiсть реалiзованої продукцiї в бухгалтерському облiку вiдображає один раз
на мiсяць пiсля визначення фактичної виробничої собiвартостi продукцiї наприкiнцi звiтного
перiоду.
19. Адмiнiстративнi витрати
До адмiнiстративних витрат вiдносяться такi загальногосподарськi витрати, спрямованi на
обслуговування та управлiння пiдприємством:
– загальнi корпоративнi витрати;
– витрати на службовi вiдрядження i утримання апарату управлiння пiдприємством та iншого
загальногосподарського персоналу;
– витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв
загальногосподарського використання;
–винагороди за професiйнi послуги (юридичнi, аудиторськi, з оцiнки майна тощо);
–витрати на зв'язок;
– амортизацiя нематерiальних активiв загальногосподарського використання;
– витрати на врегулювання спорiв у судових органах;
– податки, збори та iншi передбаченi законодавством обов'язковi платежi (крiм податкiв,
зборiв та обов'язкових платежiв, що включаються до виробничої собiвартостi продукцiї, робiт,
послуг);
- плата за розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв;
- iншi витрати загальногосподарського призначення.
Загальна сума адмінстративних витрат склала 4926тис.грн. проти 4849тис.грн. 2015 року.
20. Витрати на збут
Витрати на збут включають витрати, пов’язанi з реалiзацiєю (збутом) продукцiї (товарiв,
робiт, послуг): витрати пакувальних матерiалi; ремонт тари; комiсiйнi винагороди продавцям;
витрати на рекламу; маркетинг; витрати на передпродажну пiдготовку товарiв; витрати на
вiдрядження працiвникiв, зайнятих збутом; витрати на утримання основних засобiв, iнших
матерiальних необоротних активiв, пов'язаних зi збутом продукцiї, товарiв, робiт, послуг; витрати
на транспортування; iншi витрати, пов’язанi зi збутом продукцiї, товарiв, робiт, послуг.
Загальна сума витрат на збут в 2016 році склала 459тис.грн. проти 436тис.грн. 2015р.
21. Iншi операцiйнi витрати

До iнших операцiйних витрат включаються: собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв;
сума безнадiйної дебiторської заборгованостi та вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв; втрати
вiд знецiнення запасiв; визнанi штрафи, пеня, неустойка; iншi витрати операцiйної дiяльностi.
Сума інших операційних витрат в 2016 році складає 1575тис.грн. проти 1805тис.грн. 2015
року.
Інші витрати товариства не значні, в 2016 році склали 2тис.грн. проти 16тис.грн. 2015року.

22. Вплив переходу на МСФЗ
Перекласифiкацiї та виправлення помилок в фiнансовiй звiтностi
Під час переходу на МСФЗ (дата застосування – 01 січня 2015 року), Товариством
застосовано:
1.Перерахунок вартостi основних засобiв.
2.Перекласифiкацiя окремих необоротних активiв (незавершених капiтальних iнвестицiй –
до складу основних засобiв; основних засобiв - до складу iнвестицiйної нерухомостi).
3.Перекласифiкацiя окремих активiв та зобов’язань.
4.Визнання нових зобов’язань.
5.Списання дооцiнок основних засобiв, що не вiдповiдають МСФЗ.
6.Припинення визнання старих активiв.
У примітках до попередньої фінансової звітності за 2015 рік Товариством було зазначено, що
існувала 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.
Для забезпечення достовірного представлення фінансового стану Товариства, результатів
його операційної діяльності та руху грошових коштів при складанні першого повного пакету
фінансової звітності згідно з МСФЗ попередня фінансова звітність згідно з МСФЗ за 2015 рік
потребувала коригувань перед складанням остаточного варіанту фінансової звітності згідно з
МСФЗ.
В порiвняннi даних за попереднiй рiк, що наведенi в цiй фiнансовiй звiтностi, були внесенi
наступнi змiни:
1. станом на 31/12/2015 відображено збільшення капіталу у дооцінках на суму
4285тис.грн. з одночасним збільшенням залишкової вартості основних засобів на суму
749тис.грн. та інвестиційної нерухомості на суму 3536тис.грн. Оцінка основних засобів
була здійснена суб’єктом оцінохної діяльності та визначена товариством як доцільна
собівартість основних засобів;
2. станом на 31/12/2015 відображено збільшення накопиченої амортизації
нематеріальних активів внаслідок сторнування суми нарахованої амортизації по об»єктам,
які мають невизначений строк корисної експлуатації на суму 190 тис. грн. та зменшення на
суму 21 тис. грн.(нарахування амортизації за попередній період);
3. станом на 31/12/2015 відображено зменшення незавершеного виробництва на суму
24 тис. грн. (не відображена реалізація в попередньому періоді);

4. станом на 31/12/2015 відображено збільшення поточної кредиторської заборгованісті
за розрахунками з оплати праці на суму 1 тис. грн. (не відображене нарахування в
попередньому періоді).
5. станом на 31/12/2015 відображено збільшення нерозподіленого прибутку в зв»язку з
коригуваннями, проведеними згідно п. 2, 3, 4

Зведена таблиця коригувань станом на 31/12/2015 (вхідні залишки)
Показник

Код
рядка

№ пункту МСФЗ
Коригування, тис.грн.
коригуван попередня
ня
фінансова
звітність, тис.грн.
Коригування за рахунок прибутку на початок періоду операцій минулих періодів
Нематеріальні
1000
3907
168
активи
накопичена
1002
2
2961
-189,6+21,4
амортизація
Незавершене
1102
3
4206
-24
виробництво
Поточна
1630
4
497
1
кредиторська
заборгованість
за розрахунками
з оплати праці
Нерозподілений 1420
5
18326
143
прибуток
Коригування вартості основних засобів згідно проведеної у 2016 році незалежної
31.12.2015 р.
Основні засоби
1010
1
16182
749
Первісна
1011
41817
1812
вартість
1012
25635
1063
знос
1
6774
3536
Інвестиційна
1015
нерухомість:
21973
5718
первісна вартість 1016
15199
2182
знос
1017
Капітал
у
1
849
4285
1405
дооцінках

МСФЗ
перший повний
пакет фінансової
звітності, тис.грн.
4075
2793
4182
498

18469
оцінки станом на
16931
43629
26698
10310
27691
17381
5134

23. Умовнi активи та зобов’язання
Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2016 року товариство не визнавало умовних
активiв та умовних зобов’язань, iнформацiя про яких повинна розкриватися в фiнансовiй звiтностi,
вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи».
24. Операцiї з iнструментами власного капiталу

У продовж 2016 року року товариство не здiйснювало операцiй з iнструментами власного
капiталу.
Товариство не призначало фiнансовi iнструменти iнструментами хеджування та не
оформлювало документацiю про цiлi управлiння ризиком i стратегiю хеджування.
25. Інформацiя про виконання значних правочинiв
Значнi правочини, тобто правочини (крiм правочинiв з розмiщення товариством власних
акцiй), коли ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є їх предметом, становить 10 i бiльше
вiдсоткiв вартостi активiв товариства та розкриття інформації про які передбачено Законом
України «Про акцiонернi товариства» вiд 17/09/2008 р. № 514-VI (із змінами та доповненнями, у
продовж 2016 року не здійснювалось.
26. Iнформацiя про вчинення товариством правочинiв в яких є зацiкавленiсть
Протягом 2016 року товариство не здiйснювало правочинiв, щодо вчинення яких є
зацiкавленiсть, вiдповiдно до статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17/09/2008
р. № 514-VI (із змінами та доповненнями).
27. Служба внутрiшнього аудиту
Системою корпоративного управлiння товариства не передбачено створення служби
внутрiшнього аудиту, а також посади внутрiшнього аудитора.
28. Інформацiя про випадки виявленого шахрайства.
Протягом 2016 року системою корпоративного управлiння товариства не було виявлено
фактiв шахрайства нi з боку працiвникiв товариства, нi з боку управлiнського та найвищого
персоналу товариства, нi з боку третiх осiб.
29. Управлiння ризиками
Операцiйний ризик – це ризик, що виникає внаслiдок людських, технiчних i технологiчних
помилок. Операцiйний ризик пов’язаний з функцiонуванням галузi економiки, фiнансовими
ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, iнтенсивнiстю конкуренцiї. Операцiйний
ризик включає в себе також ризик змiн у нормативно-правовому регулюваннi.
Пiд валютним ризиком товариство розумiє наявний або потенцiйний ризик для прибутку i
капiталу, який виникає внаслiдок несприятливої змiни обмiнних валютних курсiв. Даний ризик є
не суттєвим, так як операцій з іноземними партнерами Товариство не проводить.
Юридичний ризик — це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
виникає через порушення або недотримання товариством вимог законiв, нормативно-правових
актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливiсть двозначного
тлумачення встановлених законiв або правил.
Протягом 2016 року не було випадкiв невiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам
регулятивних органiв, яка могла б суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть в разi її наявностi.
Станом на 31 грудня 2016 року сукупний юридичний ризик помiрний, напрям ризику
стабiльний.
Ризик репутацiї – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає
через несприятливе сприймання iмiджу товариства клiєнтами, контрагентами, акцiонерами або
регулятивними органами.
Станом на 31/12/2016року сукупний ризик репутацiї низький, напрям ризику стабiльний.
Стратегiчний ризик – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
виникає через неправильнi управлiнськi рiшення, неналежну реалiзацiю рiшень i неадекватне
реагування на змiни в бiзнес-середовищi. Станом на 31/12/2016 року сукупний стратегiчний ризик
помiрний, напрям ризику стабiльний.
Система оцiнювання та управлiння ризиками товариства охоплює всi ризики притаманнi
дiяльностi товариства, забезпечує виявлення, вимiрювання та контроль кiлькостi ризикiв.
Управлiння ризиками передбачає наявнiсть послiдовних рiшень, процесiв, квалiфiкованого

персоналу i систем контролю. Корпоративне управлiння забезпечує чесний та прозорий бiзнес,
вiдповiдальнiсть та пiдзвiтнiсть усiх залучених до цього сторiн.
30. Події після звітної дати
За період з 01 січня 2017 року по дату складання повного пакету фінансової звітності ніяких
суттєвих подій які би вплинули на фінансові показники не відбулося.
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