
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова правлiння       Шумило Микола Михайлович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
25.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛМIЗ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

24102142 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Дарницький, 02096, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 566-87-22 566-87-22 

6. Електронна поштова адреса 

elmiz@ukr.net 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР №81   27.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.elmiz.com в мережі Інтернет 27.04.2018 

  (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 
 

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 
 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

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

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

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

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

будівництва) 
 

34. Примітки 

Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя про рейтингове агенство 

не включається до рiчного звiту ПрАТ, оскiльки Акцiонерне товариство, згiдно чинного 

законодавства не належить до категорiї емiтентiв якi потребують рейтингової оцiнки. У 

Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, так 

як дивiденди в звiтньому роцi не нараховувались та не виплачувались, що пiдтверджено 

аудиторським висновком. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, так як похiдних цiнних 

паперiв у Товариства немає. Iнформацiї про випуск акцiй, облiгацiй та iнших цiнних паперiв у 

звiтному перiодi не було. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтнього перiоду 

вiдсутня, так як викуп цiнних паперiв Товариством не здiйснювався. Iнформацiя про гарантiї 

третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - вiдсутня, так як боргових цiнних 

 



паперiв Товариство не випускало. Iнформацiя про випуск iпотечних сертифiкатiв та iпотечних 

облiгацiй - вiдсутня, так як випуск iпотечних сертифiкатiв та iпотечних облiгацiй Товариство не 

здiйснювало. Iнформацiя про ФОН вiдсутня, так як ФОН не створювався. Звiт про стан об'єкта 

нерухомостi вiдсутнiй, так як Товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.Iнформацiя про прийняття рiшення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня, Iнформацiя про прийняття 

рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня, Iнформацiя про 

прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, вiдсутня, оскiльки такi рiшення не приймались. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛМIЗ" 

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

АГ №385705 

3. Дата проведення державної реєстрації 

07.12.1998 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

30000000.25 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

132 

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

30.30 виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування 

26.30 виробництво обладнання зв’язку 

46.52 оптова торгiвля електронним i телекомунiкацiйним устаткуванням, деталями до нього 

10. Органи управління підприємства 

Органами управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння, 

Ревiзiйна комiсiя. Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, в тому 

числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази 

та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. Здiйснює 

управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства, 

вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що 

належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПАТ «МIБ», м. Київ 

2) МФО банку 

380582 

3) поточний рахунок 

26001010310707 

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



у іноземній валюті 

ПАТ «МIБ», м. Київ 

5) МФО банку 

380582 

6) поточний рахунок 

26001010310707 

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 

Розроблення, випробування,виробництво складових частин 

космiчних апаратiв 

АЕ 

№460991 
15.09.2014 

Державне 

космiчне 

агенство 

України 

Необмежена 

Опис 

Дата прийняття та номер рiшення про видачу 

лiцензiї: 11.09.2014р. № 156. Строк дiї лiцензiї - 

необмежений. 

  

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

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "М.К.М" 
41370745 

02099 м. Київ вул. 

Бориспiльська, 9, офiс. 1 
28.0383 

ALCOR SECURITIES 0463398197 
1000Бельгiя м. Брюссель 

Брюсель Рю-де-ла-прес, 4 
70 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

фiзичнi особи - 7185 осiб 1.4739 

Усього 99.5122 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова правлiння 

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

Шумило Микола Михайлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 



4) рік народження** 

1950 

5) освіта** 

Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, iнженер. 1980 р.з. 

6) стаж роботи (років)** 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВО "Київський радiозавод", начальник цеху. 

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

26.12.2016 до переобрання 

9) Опис 

Змiн на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Шумило Микола Михайлович - 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Продовжено повноваження 

посадової особи на данiй посадi за рiшенням Наглядової ради ПАТ "Елмiз" вiд 26.12.2016 р. 

Повноваження та обов'язки посадової особи - згiдно Статуту ПАТ "Елмiз". Будь-яких iнших посад 

в тому числi за сумiсництвом не обiймає. Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у 

натуральнiй формi не виплачувалась. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер-член правлiння 

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

Христовська Лiдiя Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1949 

5) освіта** 

Вища, академiя працi i соцiальних вiдносин. 1998 р. з. 

6) стаж роботи (років)** 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Елмiз", Головний бухгалтер 

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

29.04.2010 до переобрання 

9) Опис 

Змiн на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Головний бухгалтер-член правлiння 

Христовська Лiдiя Миколаївна призначена згiдно Наказу №172-к вiд 25.08.2009 р. на посаду та за 

рiшенням Наглядової ради АТ "Елмiз" вiд 29.04.2010р. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Змiни на данiй посадi протягом звiтного року не 



вiдбувались. Повноваження та обов'язки посадової особи - згiдно Статуту ПАТ "Елмiз". Будь-яких 

iнших посад в тому числi за сумiсництвом не обiймає. Посадовiй особi емiтента винагорода, в 

тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Шевель Валентина Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1942 

5) освіта** 

Вища, Київський iнститут народного господарства. 

6) стаж роботи (років)** 

42 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Елмiз", начальник ФЕС. 

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

31.03.2017 три роки 

9) Опис 

Обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Шевель Валентину Миколаївну (посадова особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки згiдно з рiшенням рiчних 

загальних зборiв ПАТ "ЕЛМIЗ" вiд 31.03.2017р. Повноваження та обов'язки посадової особи - 

згiдно Статуту ПАТ "Елмiз". Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у натуральнiй 

формi не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член правлiння 

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

Суслов Сергiй Петрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

Вища. КПI 1980 р.з. 



6) стаж роботи (років)** 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Елмiз", начальник цеха. Директор АТ "Контур". 

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

18.10.2013 до переобрання 

9) Опис 

Змiн на данiй посадi у звiтному перiодi не було. Члена правлiння було обрано на посаду за 

рiшенням Наглядової ради ПАТ "Елмiз" вiд 18.10.2013р. Повноваження та обов'язки посадової 

особи - згiдно Статуту ПАТ "Елмiз". Будь-яких iнших посад в тому числi за сумiсництвом не 

обiймає. Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Кундiренко Дмитро Всеволодович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

вища, КПI 

6) стаж роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Попередня посада - фiнансовий бiзнес аналiтик ТОВ «Спiвдружнiсть-Прогрес». 

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

31.03.2017 три роки 

9) Опис 

Обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Кундiренка Дмитра Всеволодовича (посадова особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки згiдно з рiшенням рiчних 

загальних зборiв ПАТ "ЕЛМIЗ" вiд 31.03.2017р. Часткою у статутному капiталi Товариства 

посадова особа не володiє. Попередня посада - фiнансовий бiзнес аналiтик ТОВ «Спiвдружнiсть-

Прогрес». Посадова особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 



Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ 

ТЕХНОЛОГIЙ" 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

33056212 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Iнформацiя щодо попереднiх посад представника за довiренiстю ТОВ "БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ 

ТЕХНОЛОГIЙ" Рацiдло Ю.В. - Головний бухгалтер ТОВ "КРОКУРС". 

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

31.03.2017 три роки 

9) Опис 

Обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї - юридичну особу ТОВ "БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ 

ТЕХНОЛОГIЙ" в особi представника за довiренiстю строком на три роки згiдно з рiшенням 

рiчних загальних зборiв ПАТ "ЕЛМIЗ" вiд 31.03.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини представник юридичної особи не має. Повноваження та обов'язки посадової 

особи - згiдно Статуту АТ "Елмiз". Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у 

натуральнiй формi не виплачувалась. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член правлiння 

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

Коломiєць Анатолiй Петрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

Вища, КПI 

6) стаж роботи (років)** 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Технiчний директор - начальник СКТБ. 



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

29.04.2010 до переобрання 

9) Опис 

Змiни на данiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались. Член правлiння обраний на посаду за 

рiшенням Наглядової ради АТ "Елмiз" вiд 29.04.2010р. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи - згiдно 

Статуту ПАТ "Елмiз". Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не 

виплачувалась. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Наглядової ради 

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

Васильєв Вадим Валерiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

31 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Попередня посада - Голова Наглядової ради ПАТ "ЕЛМIЗ".  

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

31.03.2017 3 роки 

9) Опис 

Обрано на посаду Голови Наглядової ради Васильєва Вадима Валерiйовича строком на три роки 

згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ "ЕЛМIЗ" вiд 31.03.2017р. (паспорт СН 779664, 

виданий 07.04.1998 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi) Повноваження та обов'язки 

посадової особи - згiдно Статуту ПрАТ "Елмiз". Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому 

числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Ткаченко Дмитро Iгорович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 



4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

26 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Попередня посада - член Наглядової ради ПАТ "ЕЛМIЗ". 

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

31.03.2017 3 роки 

9) Опис 

Обрано на посаду Члена Наглядової ради Ткаченка Дмитра Iгоревича (посадова особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки згiдно з рiшенням рiчних загальних 

зборiв ПАТ "ЕЛМIЗ" вiд 31.03.2017р. Повноваження та обов'язки посадової особи - згiдно Статуту 

ПАТ "Елмiз". Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не 

виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Євсєєв Михайло Михайлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

26 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Попередня посада - член Наглядової ради ПАТ "ЕЛМIЗ". 

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

31.03.2017 3 роки 

9) Опис 

Обрано на посаду Члена Наглядової ради Євсєєва Михайла Михайловича (посадова особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки згiдно з рiшенням рiчних 

загальних зборiв ПАТ "ЕЛМIЗ" вiд 31.03.2017р. Повноваження та обов'язки посадової особи - 

згiдно Статуту ПАТ "Елмiз". Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у натуральнiй 

формi не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 



не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Синельниченко Вiктор Тимофiйович-представник акцiонера ТОВ "МIКРОМОДУЛЬ" 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

48 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Попередня посада - заступник голови правлiння ПАТ "ЕЛМIЗ". 

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

31.03.2017 3 роки 

9) Опис 

Обрано на посаду Члена Наглядової ради Синельниченка Вiктора Тимофiйовича - представника 

акцiонера-юридичної особи ТОВ "МIКРОМОДУЛЬ" за довiренiстю (фiзична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки згiдно з рiшенням рiчних загальних 

зборiв ПАТ "ЕЛМIЗ" вiд 31.03.2017р. Повноваження та обов'язки посадової особи - згiдно Статуту 

ПАТ "Елмiз". Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не 

виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Бочкарьов Олександр Iванович-представник акцiонера ТОВ "МIКРОМОДУЛЬ" 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1943 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

51 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Попередня посада - президент ПАТ "Елмiз".  

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

31.03.2017 3 роки 

9) Опис 

Обрано на посаду Члена Наглядової ради Бочкарьова Олександра Iвановича - представника 

акцiонера-юридичної особи ТОВ "МIКРОМОДУЛЬ" за довiренiстю (фiзична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки згiдно з рiшенням рiчних загальних 

зборiв ПАТ "ЕЛМIЗ" вiд 31.03.2017р. Повноваження та обов'язки посадової особи - згiдно Статуту 

ПАТ "Елмiз". Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не 

виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Селiвьорстов Андрiй Володимирович-представник акцiонера ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

вища, КАДI 

6) стаж роботи (років)** 

31 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Попередня посада - тимчасово не працюючий. 

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

31.03.2017 3 роки 

9) Опис 

Обрано на посаду Члена Наглядової ради Селiвьорстова Андрiя Володимировича - представника 

акцiонера-юридичної особи ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" за довiренiстю (фiзична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки згiдно з рiшенням рiчних загальних 

зборiв ПАТ "ЕЛМIЗ" вiд 31.03.2017р. Повноваження та обов'язки посадової особи - згiдно Статуту 

ПАТ "Елмiз". Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не 

виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член правлiння 

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



Красовський Євген Вiкторович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1989 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник бюджетної служби ВАТ "Елмiз". 

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

04.09.2014 до переобрання 

9) Опис 

Змiни на данiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались. Член правлiння обраний на посаду за 

рiшенням Наглядової ради АТ "Елмiз" вiд 04.09.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи - згiдно 

Статуту ПАТ "Елмiз". Посадовiй особi емiтента винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не 

виплачувалась. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** 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 

Ідентифікаційний 

код юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Член 

Наглядової 

ради 

Синельниченко Вiктор 

Тимофiйович-представник акцiонера 

ТОВ "МIКРОМОДУЛЬ" 
 

0 0 0 0 0 0 

Голова 

правлiння 
Шумило Микола Михайлович 

 
14000 0.011 14000 0 0 0 

Головний 

бухгалтер-член 

правлiння 

Христовська Лiдiя Миколаївна 
 

3800 0.00316 3800 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Євсєєв Михайло Михайлович 
 

1 0.000001 1 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Шевель Валентина Миколаївна 
 

2400 0.002 2400 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Ткаченко Дмитро Iгорович 
 

1 0.000001 1 0 0 0 

Член 

правлiння 
Суслов Сергiй Петрович 

 
4600 0.00383 4600 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

ради 

Васильєв Вадим Валерiйович 
 

1 0.000001 1 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Кундiренко Дмитро Всеволодович 
 

0 0 0 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЮРО 

IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ" 

33056212 485578 0.4046 485578 0 0 0 



Член 

правлiння 
Коломiєць Анатолiй Петрович 

 
124 0.0001 124 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Бочкарьов Олександр Iванович-

представник акцiонера ТОВ 

"МIКРОМОДУЛЬ" 
 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Селiвьорстова Андрiя 

Володимировича - представник 

акцiонера ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" 
 

0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння 
Красовський Евген Вiкторович 

 
0 0 0 0 0 0 

Усього 510505 0.424693 510505 0 0 0 



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

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

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "М.К.М" 
41370745 

02099 Україна м. Київ Дарницький м. 

Київ вул. Бориспiльська, 9, офiс 1 
33646000 28.0383 33646000 0 

ALCOR SECURITIES 0463398197 
1000 Бельгiя д/н м. Брюссель Рю-де-

ла-Прес, 4 
84000001 70 84000001 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Усього 117646001 98.0383 117646001 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
31.03.2017 

Кворум 

зборів** 
99.990384 

Опис 

Порядок денний, на який винесено питання: 

1) Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення загальних зборiв Товариства. 

2) Обрання Голови та секретаря загальних зборiв. 

3 Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та 

визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.  

4) Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.  

5) Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 

6) Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 

7) Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. 

8) Про виплату дивiдендiв. 

9) Про змiну типу товариства - з публiчного на приватне, у вiдповiдностi до Закону України "Про 

акцiонернi товариства" та затвердження найменування Товариства. 

10) Внесення та затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новiй редакцiї. Надання повноважень щодо пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо 

його державної реєстрацiї. 

11) Про внесення та затвердження змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом 

викладення їх в новiй редакцiї. 

12) Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 

13) Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

14) Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та 

обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 

15) Припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

16) Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Всi питання порядку денного розглянутi та прийнятi: Затвердити Звiт Правлiння про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi 

Товариства на 2076 рiк. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Затвердити Звiт та 

висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Затвердити баланс станом на 31.12.2016 р. та звiт 

про фiнансовi результати Товариства за 2016 рiк. Направити чистий прибуток, отриманий за 

результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 р., на розвиток виробництва. Не 

виплачувати дивiденди за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 

Змiнити тип Товариства з публiчного на приватне та затвердити найменування товариства:  

Повне найменування Товариства: 

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛМIЗ"; 

- англiйською мовою: PRIVATE JOINT - STOCK COMPANY "ELMIZ"; 

- росiйською мовою: ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛМIЗ". 

Скорочене найменування Товариства: 

- українською мовою: ПрАТ "ЕЛМIЗ"; 

- англiйською мовою: PrJSC "ELMIZ"; 

- росiйською мовою: ПрАО "ЕЛМIЗ". 

Внести та затвердити змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй 

редакцiї. Надати повноваження Головi правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту 

Товариства та здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту з правом 

видачi вiдповiдних довiреностей. Внести та затвердити змiни та доповнення до внутрiшнiх положень 

Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї та надати повноваження Головi правлiння 

Товариства пiдписати новi редакцiї вiдповiдних внутрiшнiх Положень. Припинити повноваження 

членiв Наглядової ради Товариства у складi: 

Голова Наглядової ради – Васильєв Вадим Валерiйович; 

Член Наглядової ради – Ткаченко Дмитро Iгоревич;  

Член Наглядової ради – Євсєєв Михайло Михайлович; 

Член Наглядової ради – Синельниченко Вiктор Тимофiйович (представник акцiонера ТОВ 

"МIКРОМОДУЛЬ" за довiренiстю); 

Член Наглядової ради – Бочкарьов Олександр Iванович (представник акцiонера ТОВ 



"МIКРОМОДУЛЬ" за довiренiстю); 

Обрати Наглядову раду Товариства у складi: 

Васильєва Вадима Валерiйовича; 

Ткаченка Дмитра Iгоревича;  

Євсєєва Михайла Михайловича; 

Синельниченка Вiктора Тимофiйович (представник акцiонера ТОВ "МIКРОМОДУЛЬ" за 

довiренiстю); 

Бочкарьова Олександра Iвановича (представник акцiонера ТОВ "МIКРОМОДУЛЬ" за довiренiстю); 

Селiвьорстова Андрiя Володимировича (представник акцiонера ПрАТ "АФК "СИСТЕМА" за 

довiренiстю).  

Член Наглядової ради – Селiвьорстов Андрiй Володимирович (представник акцiонера ПрАТ "АФК 

"СИСТЕМА" за довiренiстю). Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради Товариства, що 

укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Надати повноваження Головi правлiння 

Товариства пiдписати договори з членами Наглядової ради Товариства. 

Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi: 

Голова Ревiзiйної комiсiї – ТОВ "БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ"; 

Член Ревiзiйної комiсiї – Кундiренко Дмитро Всеволодович;  

Член Ревiзiйної комiсiї – Шевель Валентина Миколаївна. 

Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: 

ТОВ "БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ"; 

Кундiренко Дмитро Всеволодович;  

Шевель Валентина Миколаївна. 

 

 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 

«Лисенко» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 35796588 

Місцезнаходження 
36007 Україна Полтавська Київський м. Полтава вул. Кучеренка, буд. 

4, кв. 49 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
4169 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.06.2008 

Міжміський код та телефон 0505582871 

Факс 0505582871 

Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

Опис Договiр №2/2018/АТ вiд 25.01.2018 р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
д/н 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 

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

Факс (044) 591-04-04 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю цiнних паперiв 

Опис 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з Правилами та Регламентом 

Центрального депозитарiя. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЮРО 

IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 33056212 

Місцезнаходження 01133 м. Київ Печерський м. Київ вул. Кутузова, буд. 18/7 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
АЕ №286543 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 



Міжміський код та телефон 044-369-50-91 

Факс 2863972 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис 

Мiж емiтентом та депозитарною установою укладено Договiр про 

вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних 

паперiв. 

 



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) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

09.06.2011 316/1/11 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000123822 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.25 120000001 30000000.25 100 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшних ринках не здiйснювалась. Iнформацiї про факт лiстинг/делiстинг цiнних паперiв немає. 

У звiтньому перiодi збiльшення розмiру статутного (складеного) капiталу Товариства не було. 

  



XI. Опис бізнесу 

Пiдприємство створене у 1996 роцi при реструктуризацiї ВО "Київський радiозавод". Розмiщене в 

районi Дарницi - промисловому районi м. Києва, має площу 31 449 кв.м., iз яких 25 449 кв.м. - 

виробничi пiдприємства. 

АТ "Елмiз" зареєстрований в Дарницькiй держадмiнiстрацiї м. Києва 07 грудня 1998 року, та 

перереєстровано у Публiчне акцiонерне товариство "ЕЛМIЗ" 22 липня 2009 року. Злиття, подiлу, 

приєднання, перетворення, видiлу у звiтному перiодi не вiдбувалось. Згiдно з прийнятим рiшенням 

загальними зборами ПАТ "ЕЛМIЗ", якi вiдбулись 31.03.2017 р. (Протокол №19 рiчних загальних 

зборiв ПАТ "ЕЛМIЗ" вiд 31.03.2017 р.) та у вiдповiдностi до вимог ст. 5 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" вирiшили змiнити тип Товариства з публiчного на приватне та затвердити 

найменування Товариства: Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЕЛМIЗ". 

  

До структури пiдроздiлiв Товариства входять такi структури: основне виробництво (цехи, 

лабораторiї), бухгалтерсько-економiчна служба, служба по органiзацiї працi та облiку кадрiв, 

конструкторсько-технологiчне бюро. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 132. Середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0. Чисельнiсть 

працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 12. Фонд 

оплати працi:9758 тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився по вiдношенню до 2016 року на 3207 

тис. грн. Товариство не проводить самостiйної кадрової програми. 

  

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛМIЗ" являє собою один цiлiсний майновий 

комплекс. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв у товариства немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства протягом звiтного року 

не було. 

  

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

Тому емiтент не має фiнансовий результат за звiтний рiк вiд такої дiяльностi.  

  

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

поступало. 

  

Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть 

застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 

застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну 

собiвартiсть основних засобiв. Пiдприємство здiйснило оцiнку групи основних засобiв за 

справедливою вартiстю (транспортнi засоби, основнi виробничi машини) на дату переходу на 

МСФЗ (01.01.2011 р.) та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних 

засобiв на цю дату. 

У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена 

амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного 

використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив 



класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Облiк доходiв Товариства здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 18 «Дохiд» . Дохiд, 

отриманий Товариством вiд дiяльностi, iншої нiж продаж продукцiї, покупних товарiв та надання 

послуг, облiковується у складi iншого операцiйного доходу, фiнансового доходу та iншого доходу. 

Товариством створювалися поточнi забезпечення на виплату вiдпусток у вiдповiдностi до 

українського законодавства та МСБО 19. Поточна Кредиторська заборгованiсть розшифровується 

в балансi (форма №1), облiк зобов’язань здiйснюється за собiвартiстю. 

  

ПрАТ «ЕЛМIЗ» виробниче пiдприємство, що здiйснює виготовлення продукцiї за наступними 

основними напрямками: 

- «КОСМОС» - виробництво продукцiї використання в космiчнiй галузi; 

- «Гiрнича автоматика» - виробництво виробiв та окремих вузлiв для застосування в 

Гiрничодобувнiй галузi (в т.ч. в шахтах); 

- «Зв'язок» - виробництво апаратур пов’язаних iз спецiальним зв’язком (радiо-релейна станцiя, 

апаратура тропосферного зв’язку); 

- «Свiтлотехнiка» - виробництво номенклатури головних свiтильникiв та окремих супутнiх 

приладiв та вузлiв; 

- «Iнша продукцiя та послуги» - виробництво товарiв та надання послуг. 

Здiйснення виробничого процесу за всiма перерахованими напрямками пов’язане iз 

використанням конструкторської та технологiчної документацiї. 

Крiм того ПрАТ «ЕЛМIЗ» з метою забезпечення необхiдних обсягiв виробництва у майбутньому, 

здiйснює пошук нових напрямкiв виробництва та продукцiї, розробляє програми розвитку 

виробництва за новими напрямками та фiнансує науково-дослiднi роботи за цими програмами 

розвитку. 

  

Протягом звiтного року пiдприємство провело витрати по реконструкцiї та ремонту примiщень за 

рахунок власних коштiв. За останнi п'ять рокiв товариством не здiйснювались операцiї 

вiдчудження або придбання активiв, основних засобiв у значних розмiрах. Товариство не планує 

будь-якi значнi iнвестицiї у свою господарську дiяльнiсть. 

  

Емiтентом не укладались правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, 

виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного перiоду.  

  

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i 

соцiально-культурних функцiй. Межа суттєвостi для визнання придбаних активiв у складi 

основних засобiв чи нематерiальних активiв становить 2 500,00 грн. 

очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.  

Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть 

застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 

застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну 

собiвартiсть основних засобiв. Пiдприємство здiйснило оцiнку групи основних засобiв за 

справедливою вартiстю (транспортнi засоби, основнi виробничi машини) на дату переходу на 

МСФЗ (01.01.2011 р.) та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних 

засобiв на цю дату. 

У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена 

амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.  

З метою ведення бухгалтерського облiку створюються наступнi групи основних засобiв: 

- група 3 «Будiвлi та споруди»; 



- група 4 «Машини та обладнання»; 

- група 5 «Транспортнi засоби»; 

- група 6«Iнструменти та прилади»; 

- група 9 «Iншi основнi засоби»; 

Факт готовностi основних засобiв до експлуатацiї пiдтверджується наказом голови правлiння 

акцiонерного товариства. 

Очiкуваний строк корисного використання об'єкта основних засобiв встановлюється постiйно 

створеною комiсiєю виходячи з iндивiдуальних характеристик основного засобу та оформлюється 

наказом. При визнаннi строку корисного використання (експлуатацiї) ураховується: 

- очiкуване використання об'єкта з урахуванням його потужностi або продуктивностi; 

- фiзичний та моральний знос, що передбачається; 

- правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та iншi фактори. 

Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв дорiвнює , як правило , 

нулю, якщо iнше не визначено наказом. 

  

Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, 

якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший 

економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським 

урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє 

спрямування економiчної полiтики з боку українського уряду може мати вплив на реалiзацiю 

активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками 

погашення. 

  

У звiтному перiодi у емiтента не мали мiсце факти виплати штрафних санкцiй за порушення 

податкового законодавства. 

  

Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, 

якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший 

економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським 

урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє 

спрямування економiчної полiтики з боку українського уряду може мати вплив на реалiзацiю 

активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками 

погашення. 

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної 

нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути 

реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться 

поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної 

стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi 

Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку 

Керiвництва, необхiдно в наступному перiодi створити додатковий резерв пiд фiнансовi активи , 

виходячи з наявних обставин та iнформацiї. 

  

Укладених, але не виконаних договорiв станом на кiнець звiтного перiоду товариство не має. 

  

Основним видом дiяльнiсть ПрАТ «ЕЛМIЗ» є виробництво продукцiї (за напрямками). За 

напрямком «КОСМОС», процес виробництва продукцiї має суттєвий технологiчний цикл (майже 

рiк). Крiм того iснують сезоннi коливання у отриманнi замовлень та реалiзацiї товарiв та послуг за 

iншими напрямками.  



  

У 2017 роцi пiдприємством було профiнансовано, в тому числi витрачено коштiв при здiйсненнi 

науково-конструкторських робiт власними силами, та сплачено стороннiм органiзацiям для 

виконання таких робiт i дослiджень (в тому числi за послугами супроводження): 

- по напрямку «КОСМОС» - 1338,5 тис. грн.; 

- по напрямку «Гiрнича автоматика» - 141,9 тис. грн.; 

- за iншими програмами розвитку - 1971,5 тис. грн.  

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

Всього: - 3451,9 тис. грн. 

Враховуючи цi обставини, ПрАТ «ЕЛМIЗ» користується послугами профiльних, галузевих та 

спецiалiзованих науково-конструкторських органiзацiї, яким замовляє та отримує на оплатнiй 

основi послуги як пов’язанi з науковими дослiдженнями, конструкторською розробкою так i 

супроводженням виробництва наукоємної продукцiї. 

  

За звiтний перiод судових справ за участю емiтента не було. 

  

Емiсiйного доходу за звiтний перiод не було. Аналiз фiнансового стану товариства характеризує 

фiнансову стабiльнiсть пiдприємства. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
28097 27288 0 0 28097 27288 

будівлі та 

споруди 
24677 23331 0 0 24677 23331 

машини та 

обладнання 
2618 3194 0 0 2618 3194 

транспортні 

засоби 
382 255 0 0 382 255 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 420 508 0 0 420 508 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 28097 27288 0 0 28097 27288 

Опис 

Основнi засоби облiковуються за первинною вартiстю; у перiодi, що перевiрявся, пiдприємство 

застосовувало податковий метод нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до П(С)БО 

№7 "Основнi засоби" та обраної пiдприємством облiкової полiтики; переоцiнка основних засобiв у 

перiодi, що перевiрявся, не здiйснювалась; данi аналiтичного та синтетичного облiку основних 

засобiв станом на 31.12.2017 р. вiдповiдають однi одним; первiсна вартiсть основних засобiв 

станом на 31.12.2017 р. складає 47278 тис. грн., знос - 19990 тис. грн., залишкова вартiсть - 27288 

тис. грн. Термiни та умови користування основними засобами для кожного окремого об'єкта 

основних засобiв визначається у технiчнiй документацiї i зазначається у iнвентарних картках. Знос 

основних засобiв становить 42%, ступiнь використання основних засобiв становить 100%. 

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. Обмеження на 

використання майна емiтента вiдсутнi. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

89360 86921 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
30000 30000 



Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

30000 30000 

Опис 

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних 

рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення 

вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї 

положень ст.155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства». 

Висновок 

Станом на 31.12.2017 року чистi активи товариства 89360 тис.грн. Ця сума бiльша вартостi 

статутного капiталу ( 30 000 тис.грн. ) на 59360 тис. грн. 

Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 року вiдповiдає 

вимогам ч.3 ст.155 ЦКУ. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 100 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 189700 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 189800 X X 

Опис: 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.  

Ми пiдтверджуємо реальнiсть розмiру зобов’язань у фiнансовiй звiтностi 

Товариства за наступними статтями: 

Поточнi зобов’язання i забезпечення 

Поточнi зобов’язання 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 177948 тис. 

грн.  

Поточнi зобов’язання за розрахунками: 

розрахунками з бюджетом –100 тис. грн 

розрахунками зi страхування – 397 тис. грн 

розрахунками з оплати працi - 10779 тис. грн 

поточнi забезпечення – 263 тис. грн. 

Iншi поточнi зобов’язання – 203 тис. грн. 

Поточна Кредиторська заборгованiсть розшифровується в балансi (форма №1), 



облiк зобов’язань здiйснюється за собiвартiстю. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний 

вид 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.**) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.**) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Блоки, 

ячейки 
шт. 45260 87 шт. 79964 90 

2 
Гiрнича 

продукцiя 
шт. 5121 8.8 шт. 2123 2.3 

3 
iншi види 

продукцiї 
шт. 1972 3.1 шт. 4238 4.9 

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в 

грошовому вимірі. 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Заробiтна плата 8 

2 Податки 3.7 

3 Амортизацiя 2.5 

4 Iншi операцiйнi витрати 42.7 

5 Матерiальнi витрати 41.1 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



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 

31.03.2017 31.03.2017 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

31.03.2017 31.03.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

31.08.2017 01.09.2017 

Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків простих акцій 

акціонерного товариства (крім публічного 

акціонерного товариства) 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 

«Лисенко» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 

картки* платника податків - фізичної особи) 
35796588 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

36007, Полтавська область, м. Полтава, Київський район, вул. 

Кучеренка, буд. 4, кв. 49 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення 

до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 

4169 26.06.2008 

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** 

- - - - 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність 

системи контролю якості, виданого 

Аудиторською палатою України 

0616 

28.07.2016 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне 

судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової 

звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi 

нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi 

думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 

щодо цих питань.  

Крiм питання, викладеного у роздiлi «Пояснювальний параграф», 

ми визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, 

iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi. 

Номер та дата договору на проведення аудиту 
№2/2018/АТ 

25.01.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
25.01.2018 

04.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 04.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 40000 



аудиту, грн 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 

«Лисенко» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 

35796588 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

36007, Полтавська область, м. Полтава, Київський район, вул. 

Кучеренка, буд. 4, кв. 49 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення 

до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 

4169 26.06.2008 

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** 

- - - - 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

0616 

28.07.2016 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

Ми звертаємо увагу на Примiтку 4.3. «Довгостроковi фiнансовi 

iнвестицiї», в якiй вказано, що: 

«Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї класифiкованi як такi, що є 

в наявностi для продажу i станом на 31.12.2017 року вiдображенi в 

балансi (рядок 1035) в сумi 111 898 тис.грн. Цi iнвестицiї 

облiковуються по собiвартостi тому, що вони не мають ринкової 

цiни котирування на активному ринку i їх справедливу вартiсть не 

можна достовiрно оцiнити». 

Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання. 

Номер та дата договору на проведення аудиту 
№2/2018/АТ 

25.01.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
25.01.2018 

04.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 04.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
40000 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Адресат 

- Акцiонери та керiвництво ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛМIЗ” ( скорочено ПрАТ “ЕЛМIЗ”); 

- Нацiональна комiсiя з цiнних папе¬рiв та фондового ринку ( НКЦПФР). 

I. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Думка  

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛМIЗ” ( скорочено ПрАТ 



“ЕЛМIЗ”); ( ЄДРПОУ 24102142), мiсцезнаходження: вул. Бориспiльська, 9, м. Київ, 02099, надалi – Товариство в усiх 

вiдмiнках), що складається з: 

- Балансу ( Звiту про фiнансовий стан ) на 31.12.2017 року ( Форма №1);  

- Звiту про фiнансовi результати ( Звiту про сукупний дохiд ) за 2017 рiк (Форма №2 ); 

- Звiту про рух грошових коштiв ( за прямим методом ) за 2017 рiк (Форма №3); 

- Звiту про власний капiтал за 2017 рiк ( Форма №4 );  

- Примiток до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року ПрАТ “ЕЛМIЗ ” , складеної вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик та iншої 

пояснювальної iнформацiї. 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕЛМIЗ” , на 31 грудня 2017 року, та його фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(МСФЗ). 

Основа для думки  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 

стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є 

незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних 

стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту 

фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми 

вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на Примiтку 4.3. «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї», в якiй вказано, що: 

«Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї класифiкованi як такi, що є в наявностi для продажу i станом на 31.12.2017 

року вiдображенi в балансi (рядок 1035) в сумi 111 898 тис.грн. Цi iнвестицiї облiковуються по собiвартостi тому, що 

вони не мають ринкової цiни котирування на активному ринку i їх справедливу вартiсть не можна достовiрно 

оцiнити». 

Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання. 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту 

фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в 

цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

Крiм питання, викладеного у роздiлi «Пояснювальний параграф», ми визначили, що немає iнших ключових питань 

аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi. 

Iнша iнформацiя  

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя, отримана на дату 

цього звiту аудитора, є проектом Регулярної рiчної iнформацiї, що розкривається та подається до НКЦПФР згiдно 

вимог Рiшення Нацiональної з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 N 2826 «Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв” , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 р. за № 

2180/24712 (iз змiнами ) ( надалi - Положення № 2826 вiд 03.12.2013 ).  

Регулярна рiчна iнформацiя, що розкривається та подається до НКЦПФР, включає перевiрену аудитором фiнансову 

звiтнiсть, тому аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж 

фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що подається ПрАТ “ЕЛМIЗ” на виконання вимог 

Положення № 2826 вiд 03.12.2013 у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї».  

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким 

рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при 

цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо 

висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Ми не 

виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

Товариства. 



Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 

виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 

економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 

протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 

розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо ау¬диторськi докази, 

що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 

включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього 

контролю; 

• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються ау¬диту, для розробки аудиторських 

процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього 

контролю; 

• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтова-нiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи 

iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства 

продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 

повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, 

якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити 

Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, 

чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного 

вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час 

проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього 

контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi 

вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись 

такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних засте¬режних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми 

визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є 

ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення 

можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

II. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

Опис питань i висновки, яких дiйшов аудитор щодо: 

2.1. вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства 

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 

17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства». 

Станом на 31.12.2017 року чистi активи товариства 89360 тис.грн. Ця сума бiльша вартостi статутного капiталу ( 30 

000 тис.грн. ) на 59360 тис. грн. 

Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 року вiдповiдає вимогам ч.3 ст.155 ЦКУ. 

2.2. виконання значних правочинiв 

Згiдно статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшення про надання згоди на вчинення значного 

правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається наглядовою радою.  

Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про надання згоди на 

вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.  

Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог Закону України «Про акцiонернi 

товариства» до здiйснення значних правочинiв. Вартiсть активiв ПрАТ “ЕЛМIЗ” станом на 31.12.2016 року ( на 

01.01.2017 р. ) складає 267176 тис.грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 

26718 тис. грн.. 



Нами також була перевiрена iнформацiя щодо попереднього розгляду та затвердження ( схвалення ) значних 

правочинiв загальними зборами акцiонерiв. 

За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi укладання i виконання значних правочинiв вимогам 

Закону України «Про акцiонернi товариства, аудитором встановлено, що останнiми загальними зборами акцiонерiв, 

що вiдбулися 31.03.2017 року було прийнято рiшення щодо попереднього схвалення значних правочинiв.  

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство 

дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв. 

2.3. вiдповiдностi стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства. 

Розкриття особливої iнформацiї 

Згiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти 

рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). 

Наглядова рада за пропозицiєю голови Наглядової ради в установленому порядку має право обрати корпоративного 

секретаря, який вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та/або iнвесторами.  

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України «Про 

акцiонернi товариства». 

Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння: 

- Загальнi збори акцiонерiв, 

- Наглядова Рада, 

- Правлiння та в її складi Голова правлiння. 

Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства та Закону 

України "Про акцiонернi товариства". 

Спецiальної посади або вiддiлу, який вiдповiдає за роботу з акцiонерами, в Товариствi не створювалось. 

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом та внутрiшнiми положеннями, 

затвердженими Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 

Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, 

забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та 

бухгалтерськiй контроль та контроль ревiзiйної комiсiї, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства.  

Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден 

працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здiйснення повної господарської 

операцiї.  

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, 

первинний (поточний) i подальший контроль. 

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства. 

Аудиторський комiтет та /або служба внутрiшнього аудиту в Товариствi не створювалися. Його функцiї виконує 

ревiзiйна комiсiя, яка проводить щорiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що не протирiчить 

вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Протягом 2017 року поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснювало Правлiння в особi Голови 

правлiння Товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства.  

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за минулий 2016 рiк проводились 31.03.2017 року.  

Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього 

контролю у ПрАТ “ЕЛМIЗ”. Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. Товариство своєчасно 

розкриває особливу iнформацiю згiдно вимог статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» в 

загальнодоступної iнформацiйної базi даних НКЦПФР, в друкованому виданнi «Вiдомостi НКЦПФР» та на 

офiцiйному сайтi Товариства в мережi Iнтернет.  

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України «Про 

акцiонернi товариства», можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння 

у товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та Закону України «Про акцiонернi товариства».  

2.4. iнформацiї, передбаченої частиною 2 ст.74 Закону України «Про акцiонернi товариства» 

Частиною 2 статтi 74 Закону України «Про акцiонернi товариства» встановлено, що ревiзiйна комiсiя (ревiзор) 

Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 

фiнансового року готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про факти порушення законодавства пiд час 

провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та 

подання звiтностi. 

А частиною 4 статтi 75 цього Закону встановлено, що:  

«Висновок аудитора (аудиторської фiрми) крiм даних, передбачених законодавством про аудиторську дiяльнiсть, 

повинен мiстити iнформацiю, передбачену частиною другою статтi 74 цього Закону, а також оцiнку повноти та 

достовiрностi вiдображення фiнансово-господарського стану товариства у його бухгалтерськiй звiтностi». 

На виконання цих вимог та МСА аудитором були проведенi процедури згiдно МСА 250 «Розгляд законодавчих та 

нормативних актiв пiд час аудиту фiнансової звiтностi»: здiйснено запити управлiнському персоналу, ознайомлення з 

актами ревiзiй i перевiрок, перелiком судових справ i претензiй, спiлкування з юристами Товариства. 

Згiдно МСА 250: 

- Для законодавчих та нормативних актiв, якi загальновизнано безпосередньо впливають на визначення суттєвих сум i 



розкриття iнформацiї в фiнансовiй звiтностi суб’єкта господарювання, наприклад, податковi та пенсiйнi законодавчi та 

нормативнi акти, вiдповiдальнiстю аудитора є отримання достатнiх та прийнятних аудиторських доказiв стосовно 

дотримання положень цих законодавчих i нормативних актiв;  

- Для законодавчих та нормативних актiв, якi безпосередньо не впливають на визначення суттєвих сум i розкриття 

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi суб’єкта господарювання, але дотримання вимог яких може бути фундаментальним 

для операцiйних аспектiв бiзнесу, здатностi суб’єкта господарювання продовжувати бiзнес або уникнути суттєвих 

штрафних санкцiй (наприклад, дотримання лiцензiйних умов, дотримання регуляторних вимог до платоспроможностi 

або дотримання вимог природоохоронних нормативних актiв); недотримання вимог таких законодавчих i 

нормативних актiв може суттєво впливати на фiнансову звiтнiсть, вiдповiдальнiсть аудитора обмежується виконанням 

конкретних аудиторських процедур для iдентифiкацiї недотримання вимог тих законодавчих i нормативних актiв, якi 

можуть мати суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть.  

 

За результатами проведених аудиторських процедур згiдно МСА 250, аудитором не були виявленi випадки 

недотримання вимог законодавчих та нормативних актiв, якi можуть мати суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть, i не 

були виявленi факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  

«Аудиторська фiрма «Лисенко» 

( скорочено – ТОВ «АФ «Лисенко») 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи 35796588 

Мiсцезнаходження юридичної особи 36007, Полтавська обл., м. Полтава,  

вул. Кучеренка,4, кв.49 

Номер, дата видачi 

свiдоцтва про державну реєстрацiю Серiя А00 № 789488 видане Виконавчим комiтетом Полтавської мiської ради 

03.03.08. запис № 1 588 102 0000 007551 

Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською 

палатою України (АПУ) Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4169, видане рiшенням 

АПУ вiд 26.06.2008 р. № 191/3, термiн чинностi продовжений Рiшенням АПУ № 271/3 вiд 30.05.2013р. до 30.05.2018р. 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю № 0616 видане рiшенням АПУ № 327/4 вiд 28.07.2016р., чинне до 

31.12.2021р. 

Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Комiсiєю Свiдоцтво про внесення до Реєстру 

аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П 

№000147 вiд 13.08.2013р., строком дiї з 13.08.2013р. до 30.05.2018р. 

Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки фiнансових установ, виданого Нацкомфiнпослуг Свiдоцтво про включення до Реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ серiя ( без серiї ) 

реєстрацiйний №0105 вiд 13.02.2016р., строком дiї з 13.02.2016р. до 30.05.2018р. 

Прiзвище, iм’я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi Сертифiката 

аудитора, виданого АПУ Лазоренко Майя Володимирiвна, сертифiкат аудитора серiї А №000468, виданий рiшенням 

АПУ № 39 вiд 30.11.1995р., строком дiї до 30.11.2019р 

Адреса офiсу 36020, м.Полтава, вул.Гоголя,12,к.506 

Телефон 

e – mail: 0505582871 

auditlysenko@gmail.com 

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: 

Дата та номер договору на проведення аудиту Договiр №2/2018/АТ  

вiд 25.01. 2018 р. 

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 25.01.2018 р. – 04. 04.2018 р. 

Партнером iз завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є сертифiкований аудитор : 

сертифiкат аудитора серiї А №000468, виданий рiшенням АПУ № 39 вiд 30.11.1995р., строком дiї до 30.11.2019р. 

диплом МССБА (ICCAA ) 20.12.2004р., DipIFR (rus) ACCA 

 

Лазоренко Майя Володимирiвна _______________ 

(пiдпис) 

 

Пiдпис вiд iменi аудиторської фiрми: 

Директор ТОВ «АФ «Лисенко» 

сертифiкат аудитора серiї А №000656,виданий рiшенням АПУ № 41 вiд 25.01.96р., строком дiї до 25.01.2020 р.  

сертифiкований бухгалтер-практик ( CAP ), сертифiкат № 0003193, виданий ФПБАУ та МССБА (ICCAA ) 15.04.2005р.  

диплом по МСФЗ ( IFRS ) виданий Iнститутом сертифiкованих фiнансових менеджерiв ( ICFM) 20.02.2013р.  

(пiдпис)  



Лисенко О.О. 

36020, м. Полтава, вул.Гоголя, 12, к.506. 

04 квiтня 2018 року  

(пiдпис)  

Лисенко О.О. 

- 

- 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2017 1 0 

2 2016 1 0 

3 2015 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (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 Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про 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 не скликались. Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 
Так Ні 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган 
 

X 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 
д/н 

Інше (зазначити) д/н 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 
д/н 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 
д/н 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 6 

членів наглядової ради - акціонерів 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) 
У товариствi наглядова рада 

самооцiнку не проводила. 

 



д/н 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
2 

 

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)  

Внутрiшнi документи Товариства 

не зобов`язують створювати 

комiтети у складi Наглядової 

Ради. 

Інші (запишіть)  д/н 

 

д/н 

д/н 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  д/н 

 

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): д/н 
 

X 



 

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

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
X 

 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

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

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому 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 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Так Так 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 
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової Ні Ні Ні Ні 



відповідальності членів виконавчого органу 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні 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) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 



Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

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)  д/н 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 



Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

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? Ні 

 

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

управління? (так/ні) Так 

 

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

управління вкажіть дату його прийняття: 25.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: 

Загальними зборами Товариства.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Оприлюднення iнформацiї про прийняття акцiонерним товариством кодексу (принципiв, 

правил) корпоративного управлiння згiдно з чинним законодавством.  

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 

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до 

Закону України «Про акцiонернi товариства», можна зробити висновок, що прийнята та 

функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та 

Закону України «Про акцiонернi товариства». 

 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЕЛМIЗ" 
за ЄДРПОУ 24102142 

Територія 
 

за КОАТУУ 8036300000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 30.30 

Середня кількість 

працівників 
132 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 02096, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 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 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 270 370 0 

первісна вартість 1001 907 1059 0 

накопичена амортизація 1002 637 689 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 1394 0 

Основні засоби: 1010 28097 27288 0 

первісна вартість 1011 46666 47278 0 

знос 1012 18569 19990 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 9306 10340 0 

первісна вартість 1016 17802 19037 0 

знос 1017 8496 8697 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 35 1350 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

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 37708 40742 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 13023 30388 0 

Виробничі запаси 1101 1856 4125 0 

Незавершене виробництво 1102 5888 19837 0 

Готова продукція 1103 3726 4357 0 

Товари 1104 1553 2069 0 

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 18092 19874 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

4943 

 

2292 

 

0 

з бюджетом 1135 27795 21310 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 951 249 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 24859 12425 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 99898 111898 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 19388 16144 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 19388 16144 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 5 8 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 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 21465 24079 0 

Усього за розділом II 1195 229468 238418 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 267176 279160 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 30000 30000 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 22841 22841 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 34080 36519 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 86921 89360 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

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 

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 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 55230 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 171680 177948 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 175 100 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 117 110 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 424 397 0 

за одержаними авансами 1635 6557 10779 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 301 263 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1001 203 0 

Усього за розділом IІІ 1695 180255 189800 0 

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 267176 279160 0 

 

Примітки Примiток немає. 

Керівник Шумило Микола Михайлович 

Головний бухгалтер Христовська Лiдiя Миколаївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЕЛМIЗ" 
за ЄДРПОУ 24102142 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 21121 60761 

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 ( 25050 ) ( 52142 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

0 

 

8619 

 збиток 2095 ( 3929 ) ( 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 51584 65348 

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 ( 8694 ) ( 7804 ) 

Витрати на збут 2150 ( 2194 ) ( 3057 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 34669 ) ( 57990 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

2098 

 

5116 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 885 884 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 1855 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 9 ) ( 55 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

2974 

 

4090 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -535 -736 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

2439 

 

3354 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2439 3354 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 18564 32488 

Витрати на оплату праці 2505 9758 6551 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2008 1443 

Амортизація 2515 1675 1631 



Інші операційні витрати 2520 42260 75149 

Разом 2550 74265 117262 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 120000001 120000001 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 120000001 120000001 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки Примiток немає. 

Керівник Шумило Микола Михайлович 

Головний бухгалтер Христовська Лiдiя Миколаївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЕЛМIЗ" 
за ЄДРПОУ 24102142 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

47885 

 

93694 

Повернення податків і зборів 3005 3990 4832 

у тому числі податку на додану вартість 3006 3990 4832 

Цільового фінансування 3010 136 58 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 26 7590 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 14 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 111 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 35602 ) 

 

( 73411 ) 

Праці 3105 ( 7902 ) ( 5378 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2140 ) ( 1495 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2831 ) ( 2232 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 198 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2831 ) ( 2034 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 1302 ) ( 1826 ) 



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 ( 329 ) ( 258 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2042 21588 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 885 884 

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 2209 93921 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 52989 ) 

необоротних активів 3260 ( 5065 ) ( 3428 ) 

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 ( 3992 ) ( 10150 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -5963 28238 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 9750 

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 64980 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 1877 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -57107 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -3921 -7281 

Залишок коштів на початок року 3405 19388 25184 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 677 1485 

Залишок коштів на кінець року 3415 16144 19388 

 

Примітки Примiток немає. 

Керівник Шумило Микола Михайлович 

Головний бухгалтер Христовська Лiдiя Миколаївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЕЛМIЗ" 
за ЄДРПОУ 24102142 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

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) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

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: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

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 
Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не 

складався. 

Керівник - 

Головний бухгалтер - 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛМIЗ" за ЄДРПОУ 24102142 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 30000 0 22841 0 34080 0 0 86921 

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 30000 0 22841 0 34080 0 0 86921 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 2439 0 0 2439 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

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 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 2439 0 0 2439 

Залишок на 

кінець року 
4300 30000 0 22841 0 36519 0 0 89360 

 

Примітки Примiток немає. 

Керівник Шумило Микола Михайлович 

Головний бухгалтер Христовська Лiдiя Миколаївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1. Iнформацiя про ПрАТ “ЕЛМIЗ” 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕЛМIЗ” («Товариство») засноване у 1996 р., як 

пiдприємство по виробництву повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього 

устаткування, виробництво машинi устаткування для добувної промисловостi. 

Приватне акцiонерне товариство» ЕЛМIЗ» ( ПрАТ ”ЕЛМIЗ”) зареєстровано Дарницькою 

районною у м. Києвi Державною адмiнiстрацiєю 07.12.1998 р. , код ЄДРПОУ 24102142, створене 

шляхом перетворення ДП ПЗ “ЕЛМIЗ", пiсля реструктуризацiї ВО КРЗ . 

Основними видами дiяльностi, виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, 

супутнього устаткування, виробництво обладнання зв’язку, виробництво машинi устаткування для 

добувної промисловостi, оптова торгiвля електронним i телекомунiкацiйним устаткуванням, 

надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Маючи на балансi 

великi площi виробничих та складських примiщень, якi не задiянi в технологiчному процесi, 

пiдприємство здає їх в оренду.  

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 2016 рiк склала 129 чол, середня чисельнiсть 

працiвникiв в 2017 роцi всього – 132 чол. 

Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена керiвництвом Товариства 22 лютого 2018 року. 

2. Основи представлення фiнансової звiтностi 

Концептуальною основою даної фiнансової звiтностi є бухгалтерськi полiтики та принципи, що 

базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), випущених 

Комiтетом з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi – КМСБО) та iнтерпретацiях, 

випущених Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародної фiнансової звiтностi (далi – КIМФЗ). 

Товариство веде облiковi записи у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Дана 

фiнансова звiтнiсть складена на основi таких облiкових записiв з коригуваннями, необхiдними для 

приведення її у вiдповiднiсть МСФЗ у всiх суттєвих аспектах. 

Фiнансова звiтнiсть також вiдповiдає нормам Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, якi чиннi на дату складання фiнансової звiтностi. 

Дана фiнансова звiтнiсть включає: 

баланс (звiт про фiнансовий стан),  

звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), 

звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), 

звiт про власний капiтал, 

примiтки до фiнансової звiтностi. 

Звiтним перiодом для даної фiнансової звiтностi є перiод з 01.01.2017 року до 31 грудня 2017року. 

Нацiональною валютою України є гривня. Таким чином, функцiональною валютою та валютою 

представлення даної фiнансової звiтностi є українська гривня. Операцiї у валютах, що 

вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних 

валютах.  

Дана фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше.  

Товариством застосовувались наступнi стандарти та тлумачення: 

Номер стандарту Назва стандарту 

МСФЗ 5 Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть 

МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї 

МСФЗ 8 Операцiйнi сегменти 

МСБО 1 Подання фiнансових звiтiв 

МСБО 2 Запаси 

МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв 

МСБО 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки 

МСБО 10 Подiї пiсля дати балансу 



МСБО 12 Податки на прибуток 

МСБО 16 Основнi засоби 

МСБО 17 Оренда 

МСБО 18 Дохiд 

МСБО 19 Виплати працiвникам 

МСБО 21 Вплив змiн валютних курсiв 

МСБО 24 Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн 

МСБО 32 Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї 

МСБО 36 Зменшення корисностi активiв 

МСБО 37 Забезпечення, непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи 

МСБО 38 Нематерiальнi активи 

МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка 

МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть 

Застосування нових i переглянутих МСФЗ та iнтерпретацiй 

Змiни у МСФЗ, якi були прийнятi станом на 31 серпня 2017 року, та вступають в дiю для рiчних ( i 

вiдповiдних промiжних ) перiодiв, що починаються 01 сiчня 2017 року i закiнчуються 31 грудня 

2017 року та пiсля цiєї дати: 

Назва: Дата набрання чинностi (Рiчнi перiоди, що починаються на вказану дату (або пiсля неї): 

МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд вiд договорiв з клiєнтами» ( з поправками випущеними в квiтнi 2016 року 

) 01 сiчня 2018 р. 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» ( в редакцiї 2014 року ) 01 сiчня 2018 р. 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 01 сiчня 2019 р. 

МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» 01 сiчня 2021 р. 

Поправки до МСБО (IAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв по вiдношенню до 

нереалiзованих збиткiв» 01 сiчня 2017р. 

Поправки до МСБО (IAS 7) «Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї» 01 сiчня 2017р. 

Поправки до МСБО (IAS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй по виплатам на основi акцiй» 01 сiчня 

2018р. 

Поправки до МСБО (IAS) 40 «Переведення в категорiю або з категорiї iнвестицiйної нерухомостi» 

01 сiчня 2018 р. 

Роз’яснення КМТФЗ (IFRIC) 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата» 01 сiчня 2018р. 

Роз’яснення КМТФЗ (IFRIC) 23 «Невизначенiсть по вiдношенню до правил нарахування податку 

на прибуток» 01 сiчня 2019р. 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ (IFRS) , перiод 2014-2016 роки 01 сiчня 2017р. 

01 сiчня 2018р. 

 

При складаннi фiнансової звiтностi Товариство застосувало всi новi i змiненi стандарти й 

iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй, що набрали 

чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк. 

МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» застосовується для рiчних 

перiодiв з 1 сiчня 2016 року для вiдображення у фiнансовiй звiтностi залишкiв за вiдстроченими 

рахунками тарифного регулювання, якi виникають, коли пiдприємство надає товари або послуги 

клiєнтам за цiною або ставкою, яка пiдлягає тарифному регулюванню. 

Даний стандарт застосовується компанiями, якi, наприклад, постачають електроенергiю чи газ, 

коли тарифи регулюються державою. 

МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких 

пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть дiючих принципiв 

облiкової полiтики, якi застосовувалися ними щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних 

рiзницьпiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, 

повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про 

фiнансовий стан, а рух по таких залишках - окремими рядками у звiтi про прибуток або збиток i 

iнший сукупний дохiд. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного 

регулювання та пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на 



фiнансовузвiтнiстьорганiзацiї.  

Товариство не застосовувало МСФЗ (IFRS) 14 при складаннi фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» ( в редакцiї 2014 року ), випущений в липнi 2014 року, 

замiнив МСФЗ 9 ( в редакцiї 2009 року) та МСФЗ 9 ( в редакцiї 2010 року). Поправки до МСФЗ 7 

та МСФЗ 9 «Дата обов’язкового вступу в дiю МСФЗ 9 та розкриття iнформацiї при переходi до 

нового порядку облiку» та МСФЗ 9 ( в редакцiї 2013 року ) («Облiк хеджування i поправки до 

МСФЗ 9, МСФЗ 7 та МСБО 39»). Товариство повинно застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi 

iнструменти» ( в редакцiї 2014 року ) по вiдношенню до звiтних перiодiв, що починаються з/пiсля 

1-го сiчня 2018 року. Але по вiдношенню до звiтних перiодiв, що починаються до 1 сiчня 2018 

року, Товариство може застосовувати даний стандарт, лише в тому випадку, якщо дата його 

первiсного застосування припадає на перiод до 1 лютого 2015 року.  

Товариство не застосовувало МСФЗ (IFRS) 9 ( в бiльш раннiх редакцiях ), тому планує почати 

його застосування (в редакцiї 2014 року) з 1 сiчня 2018 року. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 рiк складена з урахуванням Поправки до МСФО (IAS) 12 

«Визнання вiдстрочених податкових активiв по вiдношенню до не реалiзованих збиткiв» та 

Поправки до МСБО (IAS 7) «Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї», що набрали чинностi з 1 

сiчня 2017 року. 

МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд вiд договорiв з клiєнтами» ( з поправками випущеними в квiтнi 2016 року 

) застосовується до звiтних перiодiв, що починаються з/пiсля 1-го сiчня 2018 року, при цьому 

допускається його раннє застосування. Рiшення щодо дострокового застосування МСФЗ (IFRS) 15 

«Дохiд вiд договорiв з клiєнтами» та МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», що набирає чинностi з 1 сiчня 

2019 року, Товариством не приймалося. 

В груднi 2016 року РМСБО випустив «Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016р.р.» 

Поправки до МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших органiзацiях», в яких 

пояснюється обсяг iнформацiї, що розкривається згiдно МСФЗ 12 по вiдношенню до часток участi 

органiзацiї в дочiрнiй органiзацiї, спiльному пiдприємствi або асоцiйованiй органiзацiї, якi 

класифiкуються ( або включенi до складу групи вибуття, яка класифiкується ) як призначенi для 

продажу або припинена дiяльнiсть у вiдповiдностi до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для 

продажу, та припинена дiяльнiсть», набирають чинностi по вiдношенню до рiчних перiодiв, що 

починаються 01 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», якi вiдмiняють дiю деяких короткострокових 

звiльнень, та Поправки до МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства», 

в яких роз’яснюється рiшення оцiнювати iнвестицiї в асоцiйовану органiзацiю або спiльне 

пiдприємство по справедливiй вартостi через прибуток або збиток у вiдповiдностi до МСФЗ 9, 

набирає чинностi по вiдношенню до рiчних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2018 року або пiсля 

цiєї дати. 

Операцiй, що регулюються вимогами МСФЗ 12, Товариство в 2017 роцi не мало, тому вимоги 

вказаного МСФЗ та поправок до нього, не були застосованi. 

Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв. 

Товариство оцiнило вплив прийнятих стандартiв на фiнансовий стан, фiнансовi результати та 

iнформацiю, яку розкриває Товариство. 

Наразi Товариство оцiнює вплив нових та змiнених стандартiв на його фiнансову звiтнiсть, в тому 

числi: 

МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд вiд договорiв з клiєнтами», МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» ( в 

редакцiї 2014 року ), Поправки до МСБО (IAS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй по виплатам на 

основi акцiй», Поправки до МСБО (IAS) 40 «Переведення в категорiю або з категорiї iнвестицiйної 

нерухомостi», Роз’яснення КМТФЗ (IFRIC) 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата», 

що наберуть чинностi з 01 сiчня 2018 року, та 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» i Роз’яснення КМТФЗ (IFRIC) 23 «Невизначенiсть по вiдношенню до 

правил нарахування податку на прибуток», що наберуть чинностi з 01 сiчня 2019 року. 

Стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату випуску цiєї 

фiнансової звiтностi, Товариство має намiр використовувати з дати їх вступу в дiю по вiдношенню 

до операцiй, якi проводяться Товариством в його господарськiй дiяльностi. 



3. Використання оцiнок та припущень 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних 

суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на використання принципiв облiкової полiтики, а 

також суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, якi вiдображенi в звiтностi..  

Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень щодо подання активiв i зобов'язань та 

розкриття умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

вимог МСФЗ. Оцiнки та пов'язанi з ними допущення ґрунтуються на iсторичному досвiдi та iнших 

факторах, якi вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу 

для суджень щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. 

Незважаючи на те, що цi оцiнки ґрунтуються на розумiннi керiвництва поточних подiй, фактичнi 

результати, у кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.  

Допущення i зробленi на їх основi попереднi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет 

необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були 

переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами. 

Компанiя здiйснює оцiнку та вiдображення активiв i зобов’язань таким чином, щоб не переносити 

наявнi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому стану Компанiї, на наступнi 

звiтнi перiоди. Активи i зобов’язання Компанiї первiсно оцiнюються пiд час їх придбання чи 

виникнення та в подальшому оцiнюються на дату балансу за кожен звiтний перiод вiдповiдно до 

вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Iнформацiя про суттєвi сфери невизначеностi 

оцiнок i ключовi судження при використаннi облiкової полiтики представляється далi. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi допущення, що Товариство буде 

продовжувати свою дiяльнiсть необмежено довго в майбутньому, це допущення передбачає 

реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi.  

3.1.Основиоцiнки складання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика Товариства базується на 

наступних принципах: 

- повнота означає, що усi операцiї вiдображаються на вiдповiдних рахунках бухгалтерського 

облiку. Фiнансова звiтнiсть мiстить всю iнформацiю про фактичнi та можливi результати операцiй, 

якi можуть вплинути на рiшення, що приймається вiдносно даної операцiї; 

- превалювання сутностi над формою - бухгалтерський облiк операцiй проводиться у вiдповiдностi 

до їх сутi та економiчного змiсту (превалювання сутностi над формою); 

- активи та зобов’язання облiковуються за первiсною (iсторичною) вартiстю. Активи визначаються 

за сумою фактично сплачених за них коштiв на день придбання. Зобов’язання - за сумою 

мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов’язання.  

- доходи та витрати вiдображаються в облiку та звiтностi за принципом нарахування i 

вiдповiдностi, це означає, що доходи та витрати повиннi вiдображатися в бухгалтерському облiку 

та фiнансовiй звiтностi тодi, коли вони насправдi iснують, а не в перiодах, коли фактично 

отримано чи сплачено кошти; для визначення фiнансового результату звiтного перiоду необхiдно 

зiставити визнанi доходи звiтного перiоду i витрати, що були здiйсненi для отримання цих 

доходiв. 

Товариство визнає в бухгалтерському облiку активи та зобов’язання, доходи, витрати та капiтал в 

разi їх вiдповiдностi наступним критерiям: 

Активи - ресурси, що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, 

призведе до отримання економiчних вигiд у майбутньому.  

Зобов'язання - заборгованiсть, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої в 

майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi 

вигоди. 

Доходи - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи 

збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення 

капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв.  

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 

амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i 

не є розподiленням мiж акцiонерами.  

Власний капiтал - це залишкова частина в активах пiсля вирахування всiх зобов'язань. 



Пiд час ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов’язання 

оприбутковуються та облiковуються за: 

вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю: 

• активи - за сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї;  

• зобов’язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов’язання або сумою коштiв чи 

їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов’язань у процесi звичайної 

господарської дiяльностi; 

справедливою (ринковою) вартiстю:  

• активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для придбання (обмiну) таких активiв,  

• зобов’язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов’язання в результатi операцiї мiж: 

обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. 

Критерiї визнання та оцiнки конкретних видiв активiв та зобов’язань, доходiв та витрат наведенi в 

наступних примiтках. 

Продовження тексту приміток 

Грошовi кошти та їх еквiваленти.  

Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi вiльно конвертуються у готiвку i якi 

пiдлягають незначному ризику змiн у вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають 

готiвку в касi, залишки на рахунках банку.  

Дебiторська заборгованiсть.  

Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської 

заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, 

та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс 

вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток 

вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз 

застосуванням рахунку резервiв. 

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою 

вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми 

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та 

вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для 

фiнансових активiв резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв. 

Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення 

наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення 

заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника.  

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка 

вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення 

корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку 

чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за 

рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.  

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно 

стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або 

продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 

1. фiнансовий актив, доступний для продажу; 

2. iнвестицiї, утримуванi до погашення; 

3. дебiторська заборгованiсть; 

4. фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює 

їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до 

придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. 

Фiнансовi iнвестицiї 



Фiнансовi iнвестицiї облiковуються у вiдповiдностi з МСБО 39, та з метою складання фiнансової 

звiтностi класифiкуються по категорiям: 

призначенi для торгiвлi; 

утримуванi до погашення; 

є в наявностi для продажу; 

iнвестицiї в асоцiйованi компанiї; 

iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства. 

Iнвестицiї, що призначенi для торгiвлi, облiковуються по справедливiй вартостi, з вiднесенням 

переоцiнки на прибуток, або збиток. 

Iнвестицiї, що мають фiксований строк погашення, та утримуються Товариством до погашення, 

облiковуються по амортизованiй собiвартостi. Iнвестицiї, що не мають фiксованого строку 

погашення, облiковуються по собiвартостi. 

Iнвестицiї, що є в наявностi для продажу, облiковуються по справедливiй вартостi, з вiднесенням 

їх переоцiнки на iнший сукупний дохiд. 

Iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, якi не мають ринкової цiни котирування на активному 

ринку i справедливу вартiсть яких не можна достовiрно оцiнити, та похiднi iнструменти, 

iндексованi стосовно таких iнструментiв власного капiталу, якi не котируються та мають 

погашатися при прийняттi цих iнструментiв, облiковуються за собiвартiстю. 

Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та дочiрнi пiдприємства, облiковуються по методу участi в 

капiталi. 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть.  

Iнвестицiйну нерухомiсть видiлено iз складу основних засобiв (об’єктiв нерухомостi) не зважаючи 

на той факт , що об’єкти оренди знаходяться в будiвлях i займають незначнi їх частки (до 27%-

30%), та не можуть бути проданi окремо. 

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, 

утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для 

адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну 

частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у 

процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi 

частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути 

проданi окремо. Якщо цi частки не можуть бути проданi окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною 

нерухомiстю, якщо тiльки незначна її частка (до 20 вiдсоткiв) утримується для використання у 

виробництвi або в постачаннi товарiв чи наданнi послуг, або для адмiнiстративних цiлей. 

Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на 

операцiю.Пiсля початкового визнання Товариствообирає модель оцiнки за собiвартiстю, наведену 

в параграфi 56, МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» та застосовує цю полiтику до всiєї 

iнвестицiйної нерухомостi , тому оцiнює всю свою iнвестицiйну нерухомiсть вiдповiдно до вимог 

МСБО 16 «Основнi засоби». Товариство нараховує амортизацiю за прямолiнiйним методом. Строк 

корисного використання нерухомостi у виглядi примiщень та будiвель встановлений 30 рокiв, 

протягом звiтного перiоду метод амортизацiї та строки корисного використання не переглядались.  

Товариство визнає витрати на амортизацiю та зменшення корисностi iнвестицiйної нерухомостi у 

складi прибуткiв та збиткiв за рiк. Нарахований дохiд вiд оренди включаться до прибуткiв та 

збиткiв за рiк у складi iншого операцiйного доходу. 

 

Основнi засоби.  

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i 

соцiально-культурних функцiй. Межа суттєвостi для визнання придбаних активiв у складi 

основних засобiв чи нематерiальних активiв становить 2 500,00 грн. 

очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.  

Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть 

застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 



застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну 

собiвартiсть основних засобiв. Пiдприємство здiйснило оцiнку групи основних засобiв за 

справедливою вартiстю (транспортнi засоби, основнi виробничi машини) на дату переходу на 

МСФЗ (01.01.2011 р.) та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних 

засобiв на цю дату. 

У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена 

амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.  

З метою ведення бухгалтерського облiку створюються наступнi групи основних засобiв: 

- група 3 «Будiвлi та споруди»; 

- група 4 «Машини та обладнання»; 

- група 5 «Транспортнi засоби»; 

- група 6«Iнструменти та прилади»; 

- група 9 «Iншi основнi засоби»; 

Факт готовностi основних засобiв до експлуатацiї пiдтверджується наказом голови правлiння 

акцiонерного товариства. 

Очiкуваний строк корисного використання об'єкта основних засобiв встановлюється постiйно 

створеною комiсiєю виходячи з iндивiдуальних характеристик основного засобу та оформлюється 

наказом. При визнаннi строку корисного використання (експлуатацiї) ураховується: 

- очiкуване використання об'єкта з урахуванням його потужностi або продуктивностi; 

- фiзичний та моральний знос, що передбачається; 

- правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та iншi фактори. 

Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв дорiвнює , як правило , 

нулю, якщо iнше не визначено наказом. 

Продовження тексту приміток 

Подальшi витрати. 

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи 

збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 

подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 

Амортизацiя основних засобiв. 

Амортизацiя основних засобiв Товариством нараховується прямолiнiйним методом .  

Види об'єктiв Метод амортизацiї Строк корисного використання (рокiв) 

будiвлi прямолiнiйний 30 

машини та обладнання (основне виробництво) прямолiнiйний 5 

машини та обладнання (допомiжнi) прямолiнiйний 5 

транспортнi засоби прямолiнiйний 5 

Iнструменти, прилади та iнвентар прямолiнiйний 4 

iншi прямолiнiйний 5 

Очiкуванi строки корисного використання спецiалiзованої лiтератури з питань оподаткування, 

ведення бухгалтерського облiку та пiдписних видань (газети, журнали, брошури) встановлюється 

один рiк. 

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного 

використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив 

класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Основними засобами визнаються необоротнi матерiальнi активи, якi є вiдокремленими об’єктами 

вартiстю бiльше нiж 2500 гривень до 30.06.2017 р., з 1.07.2017 – бiльше нiж 6000 грн. 

Прибутки та збитки у результатi вибуття, якi визначаються шляхом порiвняння надходжень з 

балансовою вартiстю, визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за рiк (у межах iнших 

операцiйних доходiв чи витрат).  

Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття:  

Необоротнi активи та групи вибуття, що можуть включати як оборотнi, так i необоротнi активи, 



класифiкуються у звiтi про фiнансовий стан як «необоротнi активи, утримуванi для продажу, та 

групи вибуття» в разi, якщо вiдшкодування їх вартостi буде вiдбуватись переважно через операцiї 

з продажу протягом 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. Активи пiдлягають 

перекласифiкацiї, якщо виконуються всi наступнi вимоги: (а) активи готовi до негайного продажу 

в їх теперiшньому станi, (б) керiвництво Товариства затвердило плани щодо продажу та 

iнiцiювало програму з активного пошуку покупцiв, , (в) очiкується, що продаж вiдбудеться 

протягом 1 року та (г) не очiкується внесення суттєвих змiн до намiрiв щодо продажу активiв або 

анулювання плану продажiв. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття, якi 

вiднесенi до даної категорiї в звiтi про фiнансовий стан за звiтний перiод не потребують їх 

перекласифiкацiї за попереднi перiоди.  

Оренда 

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про 

операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд 

вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi 

протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд 

оренди, визнаються як витрати. 

Податок на прибуток. 

Податок на прибуток вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, 

прийнятого або фактично прийнятого до кiнця звiтного перiоду. Витрати або доходи з податку на 

прибуток включають поточний та вiдстрочений податок та визнаються у складi прибуткiв або 

збиткiв за рiк, за винятком випадкiв, коли вони визнаються у складi iншого сукупного доходу або 

безпосередньо у складi власного капiталу, оскiльки вони пов’язанi з угодами, якi також 

визнаються, у тому самому чи iншому перiодi, у складi iншого сукупного доходу або 

безпосередньо у складi власного капiталу.  

Поточний податок на прибуток є сумою, яка має бути сплачена податковим органам або стягнена з 

податкових органiв стосовно оподатковуваних прибуткiв або збиткiв за поточний та попереднiй 

перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки ґрунтуються на оцiнках, якщо фiнансова звiтнiсть 

була затверджена до подання вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, якi не є податками на 

прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних витрат.  

Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових зобов’язань 

для перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковими 

базами активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.Залишки 

вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань оцiнюються за податковими ставками, 

затвердженими або фактично затвердженими наприкiнцi звiтного перiоду, якi повиннi 

застосуватися до перiоду, коли будуть перекласифiкованi тимчасовi рiзницi або коли будуть 

використанi перенесенi податковi збитки. Вiдстрочений податковий актив для тимчасових рiзниць, 

що пiдлягають вирахуванню, та перенесених податкових збиткiв облiковується лише у разi, якщо є 

вiрогiднiсть того, що буде доступним майбутнiй оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути 

реалiзованi вирахування.  

Ставка податку на прибуток в 2016 роцi становила 18%.  

Ставка податку на прибуток в 2017 роцi становила 18%.  

 

Статутний капiтал та додатково вкладений капiтал.  

Звичайнi акцiї за номiналом класифiкуються як власний капiтал. Будь-яка надмiрна сума 

справедливої вартостi винагороди, одержаної понад номiнальну вартiсть випущених акцiй, 

облiковується як додатково вкладений капiтал у складi власного капiталу.  

Визнання доходiв i витрат.  

Облiк доходiв Товариства здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 18 «Дохiд» . Дохiд, 

отриманий Товариством вiд дiяльностi, iншої нiж продаж продукцiї, покупних товарiв та надання 

послуг, облiковується у складi iншого операцiйного доходу, фiнансового доходу та iншого доходу. 

Дохiд визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод компанiєю оцiнюється як 

iмовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. 



Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю винагороди, що отримана або пiдлягає отриманню, 

з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв. 

Для визнання доходу також повиннi дотримуватися такi критерiї: 

Продаж товарiв.  

Дохiд вiд продажу товарiв визнається, як правило, при вiдвантаженнi товарiв, коли iстотнi ризики i 

вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця. 

 

Надання послуг.  

Виручка вiд надання послуг визнається, якщо iснує ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд, 

пов'язаних з операцiєю. Проте в разi, коли невизначенiсть виникає стосовно можливостi отримати 

суму, уже включену до доходу, недоотримана сума або сума, отримання якої стало 

малоймовiрним, визнається як витрата, а не як коригування суми первiсно визнаного доходу. 

Доходи та витрати, пов'язанi з тiєю самою операцiєю або iншою подiєю, визнаються одночасно. 

Переоцiнка iноземної валюти.  

Функцiональною валютою Товариства є валюта основного економiчного середовища, в якому 

вона функцiонує . Функцiональною валютою та валютою представлення звiтностi Банку є 

нацiональна валюта України – гривня (надалi – «гривня» або «UAH»).  

Бухгалтерський облiк операцiй в iноземнiй валютi Товариства здiйснює у подвiйнiй оцiнцi, а саме 

в номiнальнiй сумi iноземної валюти, щодо якої установлюється офiцiйний курс гривнi, та в сумi 

вiдповiдного гривневого еквiвалента.  

Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi 

шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням офiцiйного курсу гривнi до 

iноземних валют на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного 

капiталу, доходiв i витрат).  

Монетарнi активи та зобов’язання перераховуються у функцiональну валюту за офiцiйним курсом, 

встановленим НБУ станом на кiнець вiдповiдного звiтного року. Прибутки та збитки, якi 

виникають у результатi врегулювання зобов’язань за угодами та внаслiдок перерахунку вартостi 

монетарних активiв та зобов’язань у функцiональну валюту за офiцiйними курсами НБУ станом на 

кiнець року, визнаються за статтею «Результат вiд переоцiнки iноземної валюти» у складi 

прибуткiв або збиткiв за рiк. Перерахунок за офiцiйним курсом станом на кiнець року не 

застосовується до немонетарних статей, якi оцiнюються за початковою вартiстю. Немонетарнi 

статтi, оцiнюванi за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, включаючи iнвестицiї у власний 

капiтал, перераховуються з використанням обмiнних курсiв на дату визначення справедливої 

вартостi. Наслiдки змiни обмiнних курсiв для немонетарних статей, оцiнюваних за справедливою 

вартiстю в iноземнiй валютi, облiковуються як частина прибутку чи збитку вiд змiни справедливої 

вартостi.  

Доходи i витрати в iноземнiй валютi вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати за курсом 

НБУ на дату їх нарахування. 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

Виплати працiвникам 

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання 

працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує єдиний соцiальний внесок iз 

заробiтної плати працiвникiв. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз 

поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були 

наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна 



заробiтна платня. Товариство недержану пенсiйну програму не застосовує. Пiсля виходу на пенсiю 

усi пенсiйнi виплати здiйснюються Державним пенсiйним фондом України. Товариство не має 

зобов’язань по виплатi пiльг, що надаються працiвникам пiсля виходу на пенсiю або iнших 

iстотних виплат, що вимагають нарахування. 

Вiдстроченi податковi активи 

Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в 

якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати 

данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при 

визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного 

термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового 

планування. 

Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд зменшення 

корисностi дебiторської заборгованостi. 

Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення 

невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення 

суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового 

перiоду, представленi таким чином. 

Продовження тексту приміток 

4. Примiтки до фiнансової звiтностi 

4.1. Основнi засоби  

Таблиця1.Основнi засоби (тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання 

Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iнвестицiйна 

нерухомiсть Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи  

Бiблiотечнi фонди Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Балансова вартiсть на 31 грудня 2016 року: 24677 2618 382 1 9306 419 37403 

1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 37827 6420 1053 599 66 17802 701 64468 

1.2 Знос на 31 грудня 2016 року 13150 3802 671 598 66 8496  

282  

27065 

 

2 Надходження 386 1322 73 76 1857 

3 Iншi змiни ( полiпшення) -1235 - 1235  

4 Вибуття 5 2 3 10 

5 Амортизацiйнi вiдрахування 497 741 127 21 201 35 1622 

12 Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року: 24677 2618 382 1 9306 419 37628 

12.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 36978 7737 1053 670 66 19037 774 66315 

12.2 Знос на 31 грудня 2017 року 13647 4543 798 619 66 8697 317 28687 

 

4.2 Нематерiальнi активи 

Станом на 31.12.2017 р. нематерiальнi активи Товариства були представленi наступним чином:  

Таблиця 1.  

(тис. грн.) 

Балансова вартiсть 31.12.2017 31.12.2016 

Нематерiальнi активи ( лiцензiї на ПЗ) 1 059 907 

Всього 1 059 907 

 

4.3. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї класифiкованi як такi, що є в наявностi для продажу i 

станом на 31.12.2017 року вiдображенi в балансi (рядок 1035) в сумi 111 898 тис.грн. . Цi 

iнвестицiї облiковуються по собiвартостi тому, що вони не мають ринкової цiни котирування на 



активному ринку i їх справедливу вартiсть не можна достовiрно оцiнити. Iншi довгостроковi 

фiнансовi iнвестицiї включають: акцiї: ПрАТ ПiСiБi-Радiозавод-100%, ПрАТ АП Транспортник-

25%, ЗАТ «Українська промислова група»-47,5%, ПрАТ « Гарант спецсервiс» -25%, АТ ЕЗ 

«Енергетик»-12,5%, АТ «Контур» -9%, ВАТ «Екопаливо-Україна» -1 %, ПАТ «Амрiта» -0,009%, 

ПрАТ з-д «Радар» -0,02%. Управлiнський персонал Товариства затвердив плани щодо продажу та 

iнiцiював програму з активного пошуку покупцiв. 

Довгостроковi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi вiдображенi в балансi 

(рядок 1030) в сумi 1350 тис.грн. Це частка 25% в статутному капiталi ТОВ «Електропрайд» . 

4.4 Запаси 

Проведена Товариством оцiнка вартостi запасiв на вiдповiднiсть їх вартостi вимогам МСБО 2 

свiдчить, що балансова вартiсть запасiв не перевищує чистої вартостi їх реалiзацiї. 

Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 

1 2 4 5 

1 Разом залишки запасiв на кiнець року, в тому числi: 13023 30388 

2. Матерiали 500 787 

3. Паливо 1 4 

4. Запаснi частини 22 43 

5 Комплектуючi 1053 2661 

6 Готова продукцiя 3726 4357 

7 Товари 1553 2069 

8 Iншi запаси 280 630 

9 Вартiсть незавершеного виробництва 5888 19837 

10 Вартiсть запасiв на вiдповiдальному зберiганнi 0 0 

4.5 Поточна дебiторська заборгованiсть 

Поточна дебiторська заборгованiсть розшифровується в балансi (форма №1). Дебiторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги по первiснiй вартостi складається на кiнець перiоду :  

- 2016 р. всього –18 092тис.грн., в тому числi: за товари, роботи - 17902тис.грн., за оперативну 

оренду та комунальнi послуги —190 тис. грн., 

- 2017 р. всього –19 874тис.грн., в тому числi: за товари, роботи – 18294 тис. грн., за оперативну 

оренду та комунальнiпослуги – 1580 тис. грн. 

До складу дебiторської заборгованостi входить:  

Аванси постачальникам –2 292тис.грн (передоплата за ПКI,матерiали нерезиденти-852тис.грн, 

iншi постачальники - 1440тис.грн) 

По розрахункам з бюджетом – 21310тис.грн ( в тому числi ПДВ 21061тис.грн., податок на 

прибуток 249тис.грн) 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть –12 425тис.грн (зворотна фiнансова 

допомога1957тис.грн,передоплата за акцiї 10450тис.грн.) 

Враховуючи те, що дебiторська заборгованiсть є поточною, резерв вiд зменшення корисної 

дебiторської заборгованостi не нараховувався 

4.6 Статутний капiтал 

Статутний капiтал Акцiонерного товариства складає 30 000 000,00 (тридцять мiльйони) гривень.  

Статутний капiтал розподiллено на 120 000 000 штук простих iменних акцiй, номiнальною 

вартiстю 0,25 гривень кожна. 

Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2017 року володiли акцiями пiдприємства такi акцiонери, 

частка власностi яких у статутному пiдприємствi становить бiльше 10%: 

Акцiонери Пiдприємства: 31.12.2016 31.12.2017 

% % 

АЛКОР СЕКЬЮРИТИЗ (Бельгiя ) 70,0000 70,0000 

ТОВ «МIКРОМОДУЛЬ « (Україна) 28,0383  

ТОВ «М.К.М» (Україна) 28,0383 

ФIЗИЧНI ОСОБИ 1,9617 

1,9617 

Всього 100,0 100,0 



Додаткових акцiй протягом2017року не випускалось. 

Викуп акцiй власної емiсiї не проводився. 

Всi акцiї є простими, надають акцiонерам наступнi права. 

- брати участь в управлiннi Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України 

та Статутом; 

- брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати дивiденди вiдповiдно до рiшень 

Загальних зборiв акцiонерiв; 

- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в обсягах, визначеному чинним 

законодавством України; 

- вiдчужувати акцiї Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством 

України; 

- iншi права згiдно з Статутом та чинним законодавством України. 

Привiлеї та обмеження для певних груп акцiонерiв вiдсутнi. 

4.7 Додатковий капiтал (Резерви переоцiнки)  

Iнший додатковий капiтал складається з резерву переоцiнки за результатами переоцiнки. На кiнець 

2017 року в сумi 22841 тис. грн. 

4.8 Забезпечення 

Товариством створювалися поточнi забезпечення на виплату вiдпусток у вiдповiдностi до 

українського законодавства та МСБО 19. Сума забезпечення на виплату вiдпусток визначається 

щомiсяця як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотка, обчисленого 

як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати 

працi з урахуванням вiдповiдної суми вiдрахувань на загальнообов'язкове державне соцiальне 

страхування станом на 31.12.017 року сума забезпечень становить 263,0 тис.грн. 

Програм з визначеним внеском або з визначеною виплатою, а також з виплатою iнструментами 

власного капiталу, не було.  

4.9 Зобов’язання 

Поточна Кредиторська заборгованiсть розшифровується в балансi (форма №1), облiк зобов’язань 

здiйснюється за собiвартiстю. 

Станом на кiнець 2016 року у Товариства iснували контрактнi зобов’язання, пов’язанi iз 

придбанням сировини та матерiалiв. Загальна сума зобов’язань перед постачальником на 31 

грудня 2016 року складала 171680 тис. грн. На кiнець 2017 року сума зобов'язань збiльшились та 

складає 177948 тис. грн 

4.10 Оподаткування. 

Українське податкове законодавство, пiдлягало та пiдлягає ледь не щомiсячно багатьом змiнам, є 

предметом рiзних iнтерпретацiй. Податковi органи в Українi можуть застосовувати бiльш жорсткi 

та складнi трактування податкового законодавства, якi незважаючи на їх несправедливу 

економiчну природу, обґрунтовуються податковими органами як необхiднiсть наповнення 

бюджету будь-якою цiною. В свою чергу це може призвести до додаткового оподаткування 

операцiй, якi ранiше оцiнювались керiвництвом Товариства як такi, що не пiдлягають 

оподаткуванню, i вiдповiдно донарахування як значних сум податкiв, так i штрафних санкцiй. 

Податковий кодекс України, яким впроваджено зниження ставок оподаткування податку на 

прибуток та введено новi пiдходи до визначення об’єктiв та складових об’єктiв оподаткування, а 

саме доходiв та витрат, запроваджено новi правила податкової амортизацiї основних засобiв та 

нематерiальних активiв, новi пiдходи для визначення результатiв вiд операцiй з iноземною 

валюти, якi значно наблизились до пiдходiв щодо визнання вказаних операцiй у бухгалтерського 

облiку однак, новi податковi правила ще не були в достатнiй мiрi перевiренi на практицi та 

вiдсутня необхiдна судова практика щодо iнтерпретацiй нового податкового законодавства. Змiни 

до ПКУ з 01.01.2015 та 2016 рокiв запровадили складання податкової звiтностi з податку на 

прибуток по фiнансовому результату, який визначено на пiдставi даних бухгалтерського облiку з 

корегуванням фiнансового результату на податковi рiзницi. За результатами господарської 

дiяльностi за 2016 рiк згiдно податкового облiку об’єкт оподаткування складає 4090 тис. грн., 

нарахована сума податку на прибуток – 736 тис. грн. За результатами дiяльностi в 2017 роцi - 

об’єкт оподаткування складає 2974 тис. грн., нарахована сума податку на прибуток – 535 тис. грн. 



Податковими органами у 2017 роцi документальну перевiрку не проводились. 

Пiдприємство не має податкових рiзниць.  

Товариство своєчасно складає i подає податкову звiтнiсть та сплачує вiдповiднi податки та збори 

до бюджету та позабюджетних фондiв. 

Економiчне середовище. 

Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, 

якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший 

економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським 

урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє 

спрямування економiчної полiтики з боку українського уряду може мати вплив на реалiзацiю 

активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками 

погашення. 

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi. 

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної 

нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути 

реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якiзнаходяться 

поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної 

стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi 

Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. 

5 Доходи та витрати 

Дохiд вiд реалiзацiї , тис. грн.  

2016 2017  

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї,послуг 60761 21121  

Всього доходи вiд реалiзацiї 60761 21121  

Собiвартiсть реалiзацiї  

2016 2017  

Сировина та витратнi матерiали 14440 6260  

Витрати на персонал 2913 3290  

Амортизацiя 

Датавiдкриттясправи Сторони Змiст Сума, грн. Найменуваннясуду Поточний стан розгляду 

(де знаходиться справа) 

09.09.2013 Позивач: ПАТ «ЕЛМIЗ» 

Вiдповiдач: 

Броварськаоб'єднанадержавнаподатковаiнспекцiяГоловногоуправлiнняДержавноїфiскальноїслужб

иуКиївськiйобластi 

(справа № 810/4783/13-а) Про визнанняпротиправним та скасуванняподатковогоповiдомлення-

рiшення 596 224,00 грн. Вищийадмiнiстративнийсуд Вiдкритокасацiйнепровадження. 

14.08.2015 Позивач: ПАТ «ВiЕйБiБанк» 

Вiдповiдач: ВДВС Броварськогомiськрайонногоуправлiнняюстицiї 

3-я особа: ПАТ «ЕЛМIЗ» 

(справа № 361/5725/15-а) 

Про визнанняпротиправною i скасування постанови та зобов’язаннявчинитипевнiдiї 

Нерухомемайнопiдприємства Вищийадмiнiстративнийсуд Вiдкритокасацiйнепровадження. 

07.09.2015 Позивач: ПАТ «ЕЛМIЗ» 

Вiдповiдач: ПАТ «Українськатранспортнастраховакомпанiя» 

(справа № 910/23719/15) Простягненнякоштiв 52 172,00 Господарськийсуд м. Києва 

Стягнутостраховевiдшкодування в  

розмiрi 12 487 грн. 10 коп., витрати по 

сплатi судового збору в розмiрi 1 827 грн. 

00 коп. та витрати по оплатiсудовоїекспертизи в розмiрi 3 456 грн. 00 коп. 

01.12.2015 Позивач: ПАТ «ВiЕйБiБанк» 

Вiдповiдач: ВДВС Броварськогомiськрайонногоуправлiнняюстицiї 



3-я особа: ПАТ «ЕЛМIЗ» 

3-я особа: ТОВ «ОфiсЛайн» 

(справа № 5563/15) Про звiльнення майна з-пiдарешту Нерухомемайнопiдприємства 

Вищийадмiнiстративнийсуд Вiдкритокасацiйнепровадження. 

 

18.01.2016  

Позивач: ПАТ «ЕЛМIЗ» 

Вiдповiдач 1: 

УправлiннядержавноїреєстрацiїГоловноготериторiальногоуправлiнняюстицiїуКиївськiйобластi, 

Вiдповiдач 2:  

Реєстрацiйна служба Броварськогомiськрайонногоуправлiнняюстицiї у Київськiйобластi  

(справа № 810/146/16)  

Про визнаннянеправомiрнимидiй, визнання не чинним та скасуваннярiшення  

Нерухомемайнопiдприємства  

Вищийадмiнiстративнийсуд  

Вiдкритокасацiйнепровадження. 

20.07.2016 Позивач (за первiснимпозовом): ТОВ «Чистiматерiали» 

Вiдповiдач (за первiснимпозовом): ПАТ «ЕЛМIЗ» (Позивач – за зустрiчнимпозовом) 

(справа № 911/2274/16) 

Первiснийпозов:про примусовевиконанняобов’язку в натурi 

Зустрiчнийпозов: про стягненнясумизаборгованостi – 1250746,11 грн., сумипенi – 351399,19 грн., 3 

% рiчних – 25330,13 грн., сумиiнфляцiї – 115343,07 грн. 1 720 019,00 грн. 

ГосподарськийсудКиївськоїобластi Призначено судову експертизу. 

12.10.2016 Позивач: Головне управлiнняДержпрацi у Київськiйобластi 

Вiдповiдач: ПАТ «ЕЛМIЗ» 

(справа № 810/3244/16) Прозастосуваннязаходiвреагування 

Київськийокружнийадмiнiстративнийсуд Позовна заява повернута Позивачу. 
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725 565  

Iншi 34064 14935  

Всього 52142 25050  

 

Найменування статтi 2016 2017 

Iншi операцiйнi доходи  

Доходи вiд операцiйної оренди активiв 10985 12104 

Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв, утримуваних для продажу -  

Доходи вiд реалiзацiї запасiв 4877 6784 

Списання кредит. заборгованостi 27560 14295 

Iншi доходи (курсова рiзниця ) 21926  

Всього 65348 33183 

Iншi операцiйнi витрати  

Благодiйнiсть 10  

Витрати, якi принесли дохiд вiд операцiйної оренди  

Собiвартiсть реалiзованих запасiв 3799 

5653 

Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв, утримуваних для продажу 

 

Штрафи, пенi 1477 23 

Витрати вiд зменшення корисностi дебiторської забор¬гованостi 7  

Iншi витрати 1885 1920 

Збитки вiд курсових рiзниць 50812 8672 

Всього 57990 16268 

 

Iншi доходи  

Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв  



Iншi витрати  

Списання необоротних активiв  

Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв 55 9 

Всього 1 2 

 

Витрати на збут 

Найменування статтi 2016 2017 

Витрати на персонал 666 854 

Маркетинг та реклама 125 127 

Iншi 2266 1213 

Всього витрат на збут 3057 2194 

Адмiнiстративнi витрати 

Найменування статтi 2016 2017 

Витрати на персонал 1929 2093 

Витрати на транспорт 38 61 

Амортизацiя основних засобiв 495 419 

Податки 1292 468 

Матерiальнi витрати 144 157 

Iншi 3906 5496 

Всього адмiнiстративних витрат 7804 8694 

. 

6 Операцiйнi сегменти 

Товариство звiтнiсть за сегментами не складає. 

7 Операцiї зi зв’язаними сторонами  

До зв'язаних сторiн або операцiй зi зв'язаними сторонами належать: 

- пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж 

перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством; 

- асоцiйованi компанiї; 

- спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

- члени провiдного управлiнського персоналу Товариства; 

- близькi родичi особи, зазначеної вище; 

- компанiї, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 

вiдсоток голосiв у Товариствi; 

- програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства. 

На протязi 2017 року фiнансових вiдносин iз засновниками не було.  

2016 (тис.грн.) 2017 ( тис.грн.) 

1 3 4 

Нарахована та виплачена винагорода членам наглядової ради - Не нараховувалась 

Нарахована та виплачена винагорода головi та членам правлiння 739,9 Виплата зарплати 798,6 

членам правлiння 5 чол. 

Нарахована та виплачена винагорода засновникам - Згiдно з рiшенням Загальних зборiв 

товариства, прибуток пiдприємства отриманий в 2016 роцi, направлено на розвиток виробництва. 

8 Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками 

Основний фiнансовий iнструмент пiдприємства включає торгову кредиторську заборгованiсть. 

Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй 

Товариства. Також Товариство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська 

заборгованiсть, грошовi коштi . 

Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi . Полiтика управлiння ризиками 

включає наступне:  

Кредитний ризик 

Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з 

новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть 

пiдлягає постiйному монiторингу.  



Ризик лiквiдностi 

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 

аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 

активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Управлiння капiталом 

Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi 

капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб 

забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури 

капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його 

складовим ризики. На основi отриманих висновкiв пiдприємство здiйснює регулювання . 

9. Подiї пiсля дати балансу 

Пiсля дати балансу жодних значних подiй, якi могли б вплинути на здатнiсть Компанiї 

продовжувати свою безперервну дiяльнiсть, або таких, що вимагали б коригування оцiнки 

балансової вартостi показникiв звiтностi, не сталося 

 

Голова правлiння Шумило М.М. 

 

Головний бухгалтер Христовська Л .М. 
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