
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

В.о голови 

правлiння 
      

Малимоненко В.О. 

(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 

Публiчне акцiонерне товариство "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

00214652 

4. Місцезнаходження 

Донецька , Слов'янський, 84105, Слов'янськ, Краматорська,79 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0626)668020,(06262)34332 (06262)34332 

6. Електронна поштова адреса 

szvi@emitent.net.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у     

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.szvi.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про 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 
 

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 

У рiчнiй iнформацiї Товариства за 2017 рiк вiдсутня наступна iнформацiя у зв'язку з 

наведеними нижче причинами: 

1) Iнформацiя "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi) вiдсутня 

у зв'язку з тим, що у 2014 роцi 11 квiтня закiнчився термiн дiї дозволу лiцензiй на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повiтря, спецводокористування та гранично допустимий 

скид забруднюючих речовин зi зворотними водами пiдприємства та поводження з вiдходами, на 

2017 рiк нового дозволу не отримано у зв'язку з зупинкою пiдприємства. 

2) Iнформацiя "Вiдомостi шодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" вiдсутня у зв'язку з 

тим, що емiтент не приймає участi в створеннi будь-яких юридичних осiб. 

3) Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв'язку з вiдсутнiстю в 

 



структурi емiтента вказаної посади. 

4) Iнформацiя "Iнформацiя рейтингове агенство" вiдсутня у зв'язку з тим, що вiдповiдно до 

вимог Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Украiнi" (стаття 4-1 

). Товариство не потребує визначення рейтингової оцiнки. 

5) Iнформацiя "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" вiдсутня у зв'язку з тим що це є 

вимогою п.5,глави 4, роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 

03.12.2013 р., №2826. 

6) Iнформацiя "Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня у зв'язку з тим, що загальнi збори за 

результатами 2017 року не проводились, тому рiшення про нарахування дивiдентiв за рiк ще не 

розглядалось. 

Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулися 23.03.2013 року (протокол № 17) не приймали рiшення 

про виплату дивiдентiв за 2012 рiк. У 2014 роцi, 2015 роцi, 2016 роцi, та 2017 роцi загальнi 

збори не проводилися тому, що на територiї Донецької областi з квiтня 2014 року по теперiшнiй 

час проводится АТО. 

7) Iнформацiя "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство у 

2017 роцi випуск облiгацiй не реєструвало. 

8) Iнформацiя "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випушенi емiтентом" вiдсутня у зв'язку з тим, 

що Товариство у 2017 роцi випуск iнших цiнних паперiв, випущених емiтентом,не реєструвало. 

9) Iнформацiя "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство у 

2017 роцi випуск похiдних цiнних паперiв не реєструвало 

10) Iнформацiя " Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнена 

у зв'язку з тим, що Товариство у 2017 роцi не здiйснювало викуп власних акцiй. 

11) Iнформацiя "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних парерiв" не заповнена у зв'зку з 

тим, що Товариство у 2017 роцi не видавало сертифiкати цiнних паперiв акцiї Товариства 

iснубть у бездокументарнiй формi). 

12) Iнформацiя "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних 

паперiв" вiдсутня у зв'язку з тим, що у 2017 роцi Товариство не випускало борговi цiннi папери. 

13) Iнформацiя за пунктом Змiсту щодо iпотечних облiгацiй,iпотечного покриття,iпотечних 

сертифiкатiв, iпотечних активiв, ФОН не заповнена у зв'язку з тим, що цими видами дiяльностi 

емiтент не займався. 

14) Iнформацiя "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за пложеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку" не заповнена у зв'язку з тим, що таку фiнансову звiтнiсть Товариство 

не готувало. 

15) Iнформацiя "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 

виконання зобов'язань за якими здiйснюєтся шляхом передачи об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва) не заповнена у зв'язку з тим, що емiтент у 2017 роцi не здiйснював 

емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємства. 

16) Емiтент послугами фiзичних осiб не користувався. 

II. Пояснення до пункту Змiсту "Копiя (ї) протоколу (iв) загальних зборiв емiтента, якi 

проведенi за звiтний перiод (для акцiонерних товариств) (додається до паперової форми 

Iнформацiї)": 

До паперової форми рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк не додана копiя 

протоколу чергових загальних зборiв емiтента за 2017 р.у зв'язку з непроведенням останнiх та 

буде додатково надана Комiсiї пiсля проведення. У 2017 роцi черговi загальнi збори акцiонерiв 

за результатами роботи 2016 рiк не проводились у з'язку з проведенням з квiтня 2014р за мiсцем 

розташування Товариства АТО та по теперiшнiй час проведення АТО на територiї Донецької 

областi. 

17) Iнформацiя (Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв, iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

значних правочинiв, iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть) - у 2017 роцi пiдприємство про вчинення 

значних правочинiв не приймало рiшення. 



18) Iнформацiя "Фiдомостi щодо особливої iнформацiї" - особливi iнформацiї у 2017 роцi 

вiдсутнi. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв" 

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

А00№729379 

3. Дата проведення державної реєстрації 

29.12.1995 

4. Територія (область) 

Донецька  

5. Статутний капітал (грн) 

20095940.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0.00 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0.00 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

1 

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

23.43 Виробництво керамiчних електроiзоляторiв та iзоляцiйнї арматури 

27.90 Виробництво iншого електричного устаткування 

23.20. Виробництво вогнетривких виробiв 

10. Органи управління підприємства 

Iнформацiя не заповнюється емiтентами-акцiонерами вiдповiдно до вимог Положення вiд 

03.12.2013 року №2826 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПАТ "Укрсоцбанк" 

2) МФО банку 

300023 

3) поточний рахунок 

26003000104513 

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

у іноземній валюті 

ПАТ "Промiнвестбанк" 

5) МФО банку 

300012 



6) поточний рахунок 

26006601005103 

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) 

Донецьке регiональне 

вiддiлення Фонду 

державного майна України 

13511245 
83000Україна м.Донецьк 

Артема,97 
0.00 

Органiзацiя орендарiв 

Орендного пiдприємства 

високовольтних iзоляторiв 

00214652 

84105Україна 

м.Слов'янськ 

Краматорська,79 

0.00 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

Не має 0.00 

Усього 0.00 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

В.о.голови правлiння 

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

Малимоненко Вячеслав Олександрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

Немає Немає Нема 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Повна вища освiта. Харкiвський державний економiчний унiверсите, менеджер-економiст 

6) стаж роботи (років)** 

13 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв" 

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

25.02.2015 до призначення голови правлiння 

9) Опис 

Повноваження:до повноважень в.о голови правлiння вiдносяться всi питання ведення справ 

Товариства, якi Статутом Товариства або рiшенням загальних сборiв, наглядової ради не вiднесенi 



до повноважень загальних зборiв, наглядової ради, правлiння Товариства. Має право визначати, 

формувати, планувати, виконувати, контролювати та координувати всi види дiяльностi 

пiдприємства. 

Обов'язки: зобов'язан органiзувати виконання рiшень загальних зборiв, наглядової ради, 

правлiння; органiзовувати впровадження у виробництво нової технiки та прогресивної технологiї; 

органiзовувати виконання виробничих програм, договiрних й iншiх зобов'язань, прийнятих 

товариством тощо. Визначати напрями розвитку пiдприємства в формуваннi фiнансової, цiнової, 

кредитно-банкiвської, податкової та страхової полiтики, соцiальної та зовнiшньоекономiчної 

дiяльностi. Органiзовувати роботу й ефективну взаємодiю виробничих одиниць, цехiв та iнших 

структурних пiдроздiлiв пiдприємства. Розмiр виплаченоi винагороди за 2017 рiк -18942 грн. 

Змiни у персональному складi: призначено членом правлiння рiшенням наглядової ради вiд 

22.03.2013 року (протокол №7) та з 25.02.2015 року призначено виконуючим обов'язки голови 

правлiння рiшенням наглядової ради ПАТ "СЗВI" вiд 24.02.2015 року (протокол №1) у зв'язку з 

припиненням повноважень за власним бажанням в.о.голови правлiння Коваля Ф.А. 

Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. 

Попереднi посади: майстер цеху, начальник змiни, начальник цеху.начальник виробництва - 

виробничо-диспетчерского вiддiлу, начальник виробництва. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймав. 

Паспортнi данi не наведено у зв'зку з тим, що посадова особа не надала згоди на її розкриття. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Бiлицький Юрiй Iванович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Неповна вища освiта, Слов'янський енергобудiвний технiкум, технiк-будiвник 

6) стаж роботи (років)** 

15 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв",начальник цезу №3 

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

22.03.2013 5 рокiв 

9) Опис 



Повноваження: за дорученнями правлiння, голови правлiння: органiзовувати та контролювати 

виконання рiшень загальних зборiв, наглядової ради, правлiння Товариства. Приймати участь у 

розробцi стратегiї, загальному керiвництвi дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до доручень голови 

правлiння. 

Здiйснювати керiвництво виробничо-господарською дiяльнiстю вiддiлення дiльницi фарфорового 

виробництва. 

Обов`язки: за дорученнями голови правлiння: готувати питання на засiдання правлiння, загальнi 

збори; приймати участь у розробцi рiчних та перспективних планiв економiчного розвитку 

Товариства, органiзовувати їх виконання; виконувати iншi обов`язки з органiзацiї забезпечення 

дiяльностi Товариства. 

Забезпечувати виконання планових завдань, ритмiчний випуск продукцiї високої якостi, 

ефективне використання основних й оборотних фондiв. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена правлiння не одержував. 

Змiн в персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 15 рокiв. 

Попереднi посади: начальник вiддiлу технiчного контролю, начальник виробництва, помiчник 

директора комерцiйного, начальник формовочного цеху великогабаритних iзоляторiв, начальник 

цеху № 3, начальник вiддiлення дiльницi фарфорового виробництва. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймав. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Мельнiк Iрина Олександрiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

НемаєНемаєНемає 

4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

Повна вища освiта, Український заочний полiтехнiчний iнститут, iнженер-хiмiк-технолог 

6) стаж роботи (років)** 

13 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв" 

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

22.03.2013 5 рокiв 



9) Опис 

Повноваження: за дорученнями правлiння, голови правлiння: органiзовувати та контролювати 

виконання рiшень загальних зборiв, наглядової ради, правлiння Товариства. Брати участь у 

розробцi стратегiї, загальному керiвництвi дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до доручень голови 

правлiння. 

Як директор комерцiйний: представляти пiдприємство на переговорах з партнерами, нарадах, 

конференцiях, у державних органах, судах. Керувати дiяльнiстю пiдприємства у вiдповiдностi до 

посадових обов`язкiв; одержувати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв, виконавцiв необхiдну 

для роботи iнформацiю. 

Обов`язки: за дорученнями голови правлiння: готувати питання на засiдання правлiння, загальнi 

збори; приймати участь у розробцi рiчних та перспективних планiв економiчного розвитку 

Товариства, органiзовувати їх виконання; виконувати iншi обов`язки з органiзацiї забезпечення 

дiяльностi Товариства. Як директор комерцйний: керувати господарсько-фiнансовою дiяльнiстю 

пiдприємства з питань матерiально-технiчного забезпечення, придбання та зберiгання сировини; 

забезпечення продажу продукцiї вiдповiдно до угод постачання, транспортного та 

адмiнiстративного обслуговування. 

Забезпечувати ефетивне використання матерiальних i фiнансових ресурсiв, зниження їх втрат 

тощо. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена правлiння не одержувала. 

Змiн у персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. 

Попереднi посади: заступник начальника вiддiлу маркетингу, начальник вiддiлу маркетингу, 

директор комерцiйний, заступник генерального директора з комерцiйних питань. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймала. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Кудиненко Валентина Семенiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

Неповна вища освiта, Слов'янський сiльскогосподарський технiкум, бухгалтер 

6) стаж роботи (років)** 

16 



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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв" заступник головного бухгалтера 

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

22.03.2013 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження: за дорученнями правлiння, голови правлiння: органiзовувати та контролювати 

виконання рiшень загальних зборiв, наглядової ради, правлiння Товариства. Приймати участь у 

розробцi стратегiї,загальному керiвництвi дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до доручень голови 

правлiння. 

Забезпечення контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських 

операцiй. Вимагати вiд усiх пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного 

дотримання порядку оформлення та представлення до облiку первинних документiв. Забезпечення 

контролю за веденням касових операцiй, рацiональним i ефективним використанням 

матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Керiвництво фохiвцями бухгалтерського облiку 

пiдприємства та розподiленням мiж ними функцiональних обов'язкiв. 

Обов'язки: за дорученнями голови правлiння: готувати питання на засiдання правлiння, загальнi 

збори: приймати участь у розробцi рiчних та перспективних планiв економiчного розвитку 

Товариства, органiзовувати їх виконаня: виконувати iншi обов'язки з органiзацiї забезпечення 

дiяльностi Товариства. 

Забезпечувати ведення бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi 

пiдприємства та технологiї обробки облiкових данних. Забезпечувати пiдготовку на базi данних 

бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства,її пiдписання та представлення в 

установленi термiни користувачам. Забезпечити своєчасну сплату податкiв та зборiв у 

вiдповiдностi до законодавства, проводити розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до 

договорних зобов'язань. Приймати участь в проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, 

оформленнi матерiалiв, пов'язанихз недостачи та вiдшкодуванням витрат вiд недостач, 

розкраданням та руйнуванням активiв пiдприємства. Представляти загальним зборам рiчний звiт 

Тариства, рiчний баланс, пропозицiї шодо розподiлу прибутку i збиткiв Товариства. 

Розмiр виплаченої винагороди за 2017 рiк - не виплачувався. 

Змiн в персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має 

Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. 

Попереднi посади: єкономiст з бухоблiку, заступник головного бухгалтера. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймала. 

Паспортнi данi не наведено у зв'язку зтим, що посадова особа не надала згоди на її розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Коваль Федiр Андрiйовия 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 



Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 

1938 

5) освіта** 

Повна вища освiта, Український заочний полiтехнiчний iнститут, iнженер-механiк 

6) стаж роботи (років)** 

42 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв" в.о.голови правлiння 

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

22.03.2013 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження: за дорученнями правлiння, голови правлiння: органiзовувати та контролювати 

виконання рiшень загальних зборiв, наглядової ради, правлiння Товариства. Приймати участь у 

розробцi стратегiї, загальному керiвництвi дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до доручень голови 

правлiння. 

У вiдповiдностi до службових обов`язкiв керувати дiяльнiстю пiдпорядкованих технiчних служб, 

контролювати результати їх роботи, стан трудової й виробничої дисциплiни. 

Обов`язки: за дорученнями голови правлiння: готувати питання на засiдання правлiння, загальнi 

збори; приймати участь у розробцi рiчних та перспективних планiв економiчного розвитку 

Товариства, органiзовувати їх виконання; виконувати iншi обов`язки з органiзацiї забезпечення 

дiяльностi Товариства. 

Приймати участь у визначеннi та реалiзацiї науково-технiчної полiтики, перспектив розвитку 

пiдприємства та шляхiв реалiзацiї комплексних програм з усiх напрямкiв удосконалення, 

реструктурiзацiї, реконструкцiї та технiчного переобладнання пiдприємства, його спецiалiзацiї. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена правлiння не одержувавю. 

Змiни в персональному складi не вiдбувалися.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 42 рокiв. 

Попереднi посади: начальник цеху, директор технiчний, головний iнженер, заступник головного 

iнженера, в.о.голови правлiння. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймав. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Николаєнко Олена Володимiровна 



3) ідентифікаційний код юридичної особи 

Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

Повна вища освiта, Український заочний полiтехнiчний iнститут, iнженер-економiст 

6) стаж роботи (років)** 

26 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв", начальник планово-виробничого та 

економiчного вiддiлу. 

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

22.03.2013 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження: за дорученнями правлiння, голови правлiння: органiзовувати та контролювати 

виконання рiшень загальних зборiв, наглядової ради, правлiння Товариства. Приймати участь у 

розробцi стратегiї, загальному керiвництвi дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до доручень голови 

правлiння. 

Забезпечувати керiвництво дiяльнiстю з виробничого та економiчного планування на 

пiдприємствi. 

Обов`язки: за дорученнями голови правлiння: готувати питання на засiдання правлiння, загальнi 

збори; приймати участь у розробцi рiчних та перспективних планiв економiчного розвитку 

Товариства, органiзовувати їх виконання; виконувати iншi обов`язки з органiзацiї забезпечення 

дiяльностi Товариства. 

Керувати пiдготовкою проектiв перспективних, рiчних, квартальних та мiсячних планiв 

пiдроздiлами пiдприєства з усiх видiв дiяльностi. 

Органiзовувати контроль за виконанням плану виробництва, реалiзацiї продукцiї та плану 

прибутку. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена правлiння не одержувала. 

Змiн в персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 26 рокiв. 

Попереднi посади: економiст цеху, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу, 

начальник планово-економiчного вiддiлу, начальник планово-виробничого та економiчного 

вiддiлу. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймала. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Сафонов Денис Повлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

Повна вища освiта Краматорський економiко-гуманiтарний iнститут, викладач iноземних мов 

(англiйська, французька) 

6) стаж роботи (років)** 

12 

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

ПАТ "Слров'янський завод високовольтних iзоляторiв" фахiвець вiддiлу маркетингу 

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

22.03.2013 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження: за дорученнями правлiння, голови правлiння: органiзовувати та контролювати 

виконання рiшень загальних зборiв, наглядової ради, правлiння Товариства. Приймати участь у 

розробцi стратегiї, загальному керiвництвi дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до доручень голови 

правлiння. 

Забезпечувати керiвництво дiяльнiстю на пiдприємствi з питань маркетнгової полiтики. 

Обов`язки: за дорученнями голови правлiння: готувати питання на засiдання правлiння, загальнi 

збори; приймати участь у розробцi рiчних та перспективних планiв економiчного розвитку 

Товариства, органiзовувати їх виконання; виконувати iншi обов`язки з органiзацiї забезпечення 

дiяльностi Товариства. 

Органiзовувати якiсну роботу вiддiлу маркетингу щодо продажу продукцiї пiдприємства, 

освоєнню ринкiв збуту. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена правлiння не одержував. 

Змiн в персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 12 рокiв. 

Попереднi посади: фахiвець вiддiлу маркетингу. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймав. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Жукова Ганна Олександрiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

Неповна вища освiта, Слов'янський хiмiко-механiчний технiкум, технiк-технолог 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв"начальник дiльницi фарфорового 

виробництва. 

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

22.03.2013 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження: за дорученнями правлiння, голови правлiння: органiзовувати та контролювати 

виконання рiшень загальних зборiв, наглядової ради, правлiння Товариства. Приймати участь у 

розробцi стратегiї, загальному керiвництвi дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до доручень голови 

правлiння. Забезпечувати виконання планових завдань, ритмiчний випуск продукцiї високої 

якостi. 

Обов`язки: за дорученнями голови правлiння: готувати питання на засiдання правлiння, загальнi 

збори; приймати участь у розробцi рiчних та перспективних планiв економiчного розвитку 

Товариства, органiзовувати їх виконання; виконувати iншi обов`язки з органiзацiї забезпечення 

дiяльностi Товариства. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена правлiння не одержував. 

Змiни в персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. 

Попереднi посади: майстер дiльницi, старший майстер дiльницi, начальник цеху, начальник 

дiльницi. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймала. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Калмиков Вiталiй Леонiдович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Повна вища освiта. Нацiональний технiчний унiверситет "Харкiвський полiтехнiчний iнститут" 

iнженер-електрик. 

6) стаж роботи (років)** 

10 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв" 

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

22.03.2013 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження: за дорученнями правлiння, голови правлiння: органiзовувати та контролювати 

виконання рiшень загальних зборiв, наглядової ради, правлiння Товариства. Приймати участь у 

розробцi стратегiї, загальному керiвництвi дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до доручень голови 

правлiння. 

Здiйснювати керiвництво дiяльнiстю вiддiлу технiчного контролю та метрологiчної служби. 

Обов`язки: за дорученнями голови правлiння: готувати питання на засiдання правлiння, загальнi 

збори; приймати участь у розробцi рiчних та перспективних планiв економiчного розвитку 

Товариства, органiзовувати їх виконання; виконувати iншi обов`язки з органiзацiї забезпечення 

дiяльностi Товариства. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена правлiння не одержував. 

Змiни в персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 10 рокiв. 

Попереднi посади: заступник начальника дослiдної станцiї, головний метролог-начальник 

центральної лабораторiї вимiрювальної технiки, заступник головного iнженера з модернiзацiї i 

технiчного розвитку- метролог, начальник вiддiлу технiчного контролю та метрологiчної служби. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймав. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Ковалевський Петро Гнатович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 

1942 

5) освіта** 

Повна вища освiта, Харкiвський державний унiверситет, економiст 

6) стаж роботи (років)** 

44 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв" 

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

02.10.2012 3 роки 

9) Опис 

Повноваження: забезпечувати дiяльнiсть наглядової ради щодо захисту iнтересiв та прав 

акцiонерiв, контролю за роботою правлiння, виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, 

наглядової ради, угод, зобов`язань, стратегiчних та планових завдань у вiдповiдностi до вимог 

Статуту Товариства. Одержувати вiд керiвництва Товариства, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, 

виконавцiв необхiдну для роботи iнформацiю. 

Обов`язки: керiвництво роботою наглядової ради, проведення її засiдань; забезпечення розгляду i 

затвердження звiтiв, якi надає правлiння за рiк; розгляд звiту ревiзiйної комiсiї за рiк; забезпечення 

аналiзу дiй правлiння по керiвництву Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової 

полiтики, дотримання номенклатури товарiв, послуг; забезпечення прав акцiонерiв тощо. 

Розмiр виплаченої винагороди за 2017 рiк - 18942 грн. 

Змiн у персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 44 рiк. 

Попереднi посади: заступник генерального директора з виробництва, помiчник виконавчого 

директора iз соцiальних питань, начальник господаської дiльницi. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймав. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Бiлоножко Микола Васильович 



3) ідентифікаційний код юридичної особи 

Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 

1946 

5) освіта** 

Повна вища освiта. Український заочний полiтехнiчний iнститут, iнженер-механiк. 

6) стаж роботи (років)** 

31 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв", головний конструктор. 

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

03.04.2013 3 роки 

9) Опис 

Повноваження: приймати участь у засiданнях наглядової ради, голосуваннi з питань, якi 

розглядаються на засiданнях; виконувати доручення голови наглядової ради з питань забезпечення 

контролю i регулювання дiяльнiстю правлiння. 

Як начальник конструкторського бюро вiддiлу головного технолога: органiзовувати роботу 

конструкторського бюро щодо виконання науково-дослiдницьких та дослiдницько-

конструкторських робiт, впроваджувати сучаснi технологiї та розробки. 

Обов`язки: за дорученнями голови наглядової ради: готувати питання, якi виносяться на засiдання 

наглядової ради; приймати участь у вивченнi, розглядi, затвердженнi звiтiв, що надає правлiння за 

рiк; приймати участь у розглядi звiту, що надає ревiзiйна комiсiя за рiк; аналiзувати дiї правлiння 

щодо керування товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики. 

Як начальник конструкторського бюро вiддiлу головного технолога: керувати дiяльнiстю 

конструкторського бюро вiдповiдно до службових обов`язкiв. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена наглядової ради не одержував. 

Змiн у персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 31 рокiв. 

Попереднi посади: заступник головного iнженера, заступник директора технiчного, перший 

заступник директора технiчного, головний конструктор. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймав. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Демiшева Ольга Леонiдiвна 



3) ідентифікаційний код юридичної особи 

НемаєНемаєНемає 

4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

Неповна вища освiта. Дятькiвський iндустрiальний технiкум, технiк-технолог 

6) стаж роботи (років)** 

29 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв" 

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

03.04.2010 3 роки 

9) Опис 

Повноваження: приймати участь у засiданнях наглядової ради, голосуваннi з питань, якi 

розглядаються на засiданнях; виконувати доручення голови наглядової ради з питань забезпечення 

контролю i регулювання дiяльнiстю правлiння. 

Як начальник пакувальної дiльницi: керувати пiдпорядкованим пiдроздiлом у вiдповiдностi до 

посадових обов`язкiв. 

Обов`язки: за дорученнями голови наглядової ради: готувати питання, якi виносяться на засiдання 

наглядової ради; приймати участь у вивченнi, розглядi, затвердженнi звiтiв, що надає правлiння за 

рiк; приймати участь у розглядi звiту, що надає ревiзiйна комiсiя за рiк; аналiзувати дiї правлiння 

щодо керування Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики. 

Виконувати обов`язки вiдповiдно до посадових обов`язкiв начальника пакувальної дiльницi. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена наглядової ради не одержувала. 

Змiн у персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 29 рокiв. 

Попереднi посади: начальник дiльницi цеху, майстер цеху № 3. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймала. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Лапченко Тетяна Анатолiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

Немає НемаєНемає 



4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Повна вища освiта. Слов'янський державний педагогiчний iнститут, вчитель. Нацiональна 

юридична академiя України Ярослава Мудрого, спецiалiст юрист 

6) стаж роботи (років)** 

14 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв" фахiвець (з персоналу) вiддiлу кадрiв. 

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

03.04.2010 3 роки 

9) Опис 

Повноваження: приймати участь у засiданнях наглядової ради, голосуваннi з питань, якi 

розглядаються на засiданнях; виконувати доручення голови наглядової ради з питань забезпечення 

контролю i регулювання дiяльнiстю правлiння. 

Керувати роботою з забезпечення пiдприємства працiвниками необхiдних професiй, фаху та 

квалiфiкацiї у вiдповiдностi до рiвня профiлю одержаної пiдготовки та дiлових якостей. 

Обов`язки: за дорученнями голови наглядової ради: готувати питання, якi виносяться на засiдання 

наглядової ради; приймати участь у вивченнi, розглядi, затвердженнi звiтiв, що надає правлiння за 

рiк; приймати участь у розглядi звiту, що надає ревiзiйна комiсiя за рiк; аналiзувати дiї правлiння 

щодо керування Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики. 

Керувати розробкою перспективних i рiчних планiв комплектування персоналом пiдприємства з 

урахуванням перспектив його розвитку, змiн, складу працюючих у зв`язку з введенням нової 

технiки й технологiї, механiзацiї й автоматизацiї виробничих процесiв, а також пуском 

виробничих об`єктiв. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена наглядової ради не одержувала. 

Змiн у персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 14 рокiв. 

Попереднi посади: вчитель загальноосвiтньої школи, фахiвець (з персоналу) вiддiлу кадрiв. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймала. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Українська Таїсiя Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 



Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 

1949 

5) освіта** 

Неповна вища освiта. Слов'янський технiкум залiзничного транспорту, технiк-енергетiк 

6) стаж роботи (років)** 

14 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв", начальник вiддiлу матерiально-технiчного 

забезпечення. 

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

03.04.2010 3 роки 

9) Опис 

Повноваження: приймати участь у засiданнях наглядової ради, голосуваннi з питань, якi 

розглядаються на засiданнях; виконувати доручення голови наглядової ради з питань забезпечення 

контролю i регулювання дiяльнiстю правлiння. 

Контролювати питання забезпеченя пiдприємства товарами, матерiалами, якi необхiднi для 

виробництва, iнших потреб. 

Обов`язки: за дорученнями голови наглядової ради: готувати питання, якi виносяться на засiдання 

наглядової ради; приймати участь у вивченнi, розглядi, затвердженнi звiтiв, що надає правлiння за 

рiк; приймати участь у розглядi звiту, що надає ревiзiйна комiсiя за рiк; аналiзувати дiї правлiння 

щодо керування Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики. 

Аналiзувати дiї керiвникiв i фахiвцiв пiдроздiлiв з ефективностi використання придбаних товарiв, 

матерiалiв, обладнання, безперебiйного виконаня заявок на придбаня необхiдних товарiв. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена наглядової ради не одержувала. 

Змiн у персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 14 рокiв. 

Попереднi посади: старший iнженер, старший товарознавець, заступник начальника вiддiлу 

матерiально-технiчного забезпечення, начальник вiддiлу матерiально-технiчногозабезпечення. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймала. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Яценко Сергiй Сергiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 



Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 

1981 

5) освіта** 

Повна вища освiта. Слов'янсьий державний педагогiчний iнститут, маркетолог, Нацiональна 

юридична академiя України iменi Ярослава Мудрого, господарське право. 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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

Закрите акцiонернге товариство "Свiт", директор 

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

02.04.2011 3 роки 

9) Опис 

Повноваження: приймати участь у засiданнях наглядової ради, голосуваннi з питань, якi 

розглядаються на засiданнях; виконувати доручення голови наглядової ради з питань забезпечення 

дiяльностi наглядової ради, контролю i допомоги в дiяльностi правлiння. 

Контролювати питання забезпечення пiдприємства товарами, матерiалами, якi необхiднi для 

виробництва, iнших потреб. 

Обов`язки: за дорученнями голови наглядової ради: готувати питання, якi виносяться на засiдання 

наглядової ради; приймати участь у вивченнi, розглядi, затвердженнi звiтiв, що надає правлiння за 

рiк; приймати участь у розглядi звiту, що надає ревiзiйна комiсiя за рiк; аналiзувати дiї правлiння 

щодо керування Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена наглядової ради не одержував. 

Змiн у персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. 

Попереднi посади: директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, директор Закритого 

акцiонерного товариства "СВIТ". 

Посади на iнших пiдприємствах: директор ТОВ "КАПIТАЛIНКОМ" (м. Слов`янськ Донецької 

областi). 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Лапченко Iрина Мичиславна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 



Нема НемаєНемає 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

Повна вища освiта. Томський iнженерно-будiвний iнститут, iнженер-будiвник 

6) стаж роботи (років)** 

18 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв" помiчник голови правлiння з економiчної 

безпеки. 

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

05.04.2008 5 рокiв 

9) Опис 

Обов`язки: органiзацiя проведення регулярних перевiрок фiнансово-господарської дiяльнсотi, 

використання фондiв Товариства; органiзацiя контролю за об`єктивнiстю угод, що укладаються на 

придбання матерiальних цiнностей; органiзацiя перевiрки використання, розподiлу придбаних 

матерiалiв; забезпечення контролю об`єктивностi угод, що укладаються на постачання 

продукцiї,дотримання умов постачання й оплати; органiзацiя перевiрки стану й наявностi залишкiв 

готової продукцiї, збереження матерiальних цiнностей; органiзацiя складання висновкiв по рiчних 

звiтах,i балансах i представлення їх загальним зборам тощо. 

Винагороду за виконання обов`язкiв голови ревiзiйної комiсiї не одержувала. 

Змiн у персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 18 рокiв. 

Попереднi посади: iнженер вiддiлу капiтального будiвництва, економiст з бухгалтерського облiку i 

аналiзу господарської дiяльностi, помiчник директора з економiчної безпеки, помiчник 

генерального директора з економiчної безпеки, помiчник голови правлiння з економiчної безпеки 

На iнших пiдприємствах посади не обiймала. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Дрепак Валентина Георгiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 



1954 

5) освіта** 

Повна вища освiта. Український заочний полiтехнiчний iнститут, iнженер-хiмiк-технолог. 

6) стаж роботи (років)** 

38 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв", заступник начальника вiддiлу технiчного 

контролю. 

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

05.04.2008 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження: у складi ревiзiйної комiсiї та особисто за дорученнями голови ревiзiйної комiсiї 

забезпечувати контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, проводити 

розслiдування за фактами виявлених порушень. 

Обов`язки: приймати участь у перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi, використання 

фондiв Товариства. Сумлiнно виконувати обов`язки члена ревiзiйної комiсiї, доручення голови 

ревiзiйної комiсiї. Надавати пропозицiї щодо економiї коштiв, матерiальних цiнностей тощо. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена ревiзiйної комiсiї не одержувала. 

Змiн у персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 38 рокiв. 

Попереднi посади: браковщик, сортувальник, облiковець, майстер цеху, заступник начальника 

вiддiлу технiчного контролю. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймала. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Замчалкiн Андрiй Вiкторович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Повна вища освiта.Мiжнародний науково-технiчний унiверситьет iменi академiка Юрiя Бугая, 



менеджер-економiст. 

6) стаж роботи (років)** 

13 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв" начальник масозаготiвельного цех. 

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

05.04.2008 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження: у складi ревiзiйної комiсiї та особисто за дорученнями голови ревiзiйної комiсiї 

забезпечувати контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, проводити 

розслiдування за фактами виявлених порушень. 

Обов`язки: приймати участь у перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi, використання 

фондiв Товариства. Сумлiнно виконувати обов`язки члена ревiзiйної комiсiї, доручення голови 

ревiзiйної комiсiї. Надавати пропозицiї щодо економiї коштiв, матерiальних цiнностей тощо. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена ревiзiйної комiсiї не одержував. 

Змiн у персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. 

Попереднi посади: служба в органах внутрiшнiх справ, охоронник, начальник охорони заводу, 

начальник масозаготiвельного цеху. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймав. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Косiк Юлiя Генадiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

Повна вища освiта. Слов'янський державний iнститут, облiк та аудит. 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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



ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв", начальник фiнансового вiддiлу. 

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

05.04.2008 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження: у складi ревiзiйної комiсiї та особисто за дорученнями голови ревiзiйної комiсiї 

забезпечувати контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, проводити 

розслiдування за фактами виявлених порушень. 

Забезпечувати контроль за фiнансовою дiяльнiстю, дотриманням фiнансової дисциплiни. 

Обов`язки: приймати участь у перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi, використаннi 

фондiв Товариства. Сумлiнно виконувати обов`язки члена ревiзiйної комiсiї, доручення голови 

ревiзiйної комiсiї. Надавати пропозицiї щодо економiї коштiв, матерiальних цiнностей тощо. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена ревiзiйної комiсiї не одержувала. 

Змiн у персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. 

Попереднi посади: оператор машинописного бюро, бухгалтер, економiст, начальник фiнансового 

вiддiлу. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймала. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Кураксiна Людмила Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

Повна вища освiта. Український заочний полiтехнiчний iнститут, iнженер-хiмiк-технолог 

6) стаж роботи (років)** 

9 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв", начальник бюро стандартизацiї. 

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

05.04.2008 5 рокiв 



9) Опис 

Повноваження: у складi ревiзийної комiсiї та особисто за дорученнями голови ревiзiйної комiсiї 

забезпечувати контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, проводити 

розслiдування за фактами виявлених порушень. Забезпечувати контроль за фiнансовою 

дiяльнiстю, дотриманням фiнансової дисцiплiни. Обов`язки: приймати участь у перевiрках 

фiнансово-господарської дiяльностi, використаннi фондiв Товариства. Сумлiнно виконувати 

обов`язки члена ревiзiйної комiсiї, доручення голови ревiзiйної комiсiї. Надавати пропозицiї щодо 

економiї коштiв, матерiальних цiнностей тощо. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена ревiзiйної комiсiї не одержувала. 

Змiн у персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. 

Попереднi посади: лаборант, технiк-конструктор, старший технiк iз стандартизацiї, iнженер з 

якостi I категорiї, начальник бюро стандартизацiї. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймала. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

Сидоренко Наталiя Григорiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 

1953 

5) освіта** 

Повна вища освiта. Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут, iнженер-хiмiк-технолог. 

6) стаж роботи (років)** 

22 

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

ВАТ "Словважмаш2, начальник лабораторiї 

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

05.04.2008 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження: у складi ревiзiйної комiсiї та особисто за дорученнями голови ревiзiйної комiсiї 

забезпечувати контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, проводити 

розслiдування за фактами виявлених порушень. 



Обов`язки: приймати участь у перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi, використаннi 

фондiв Товариства. Сумлiнно виконувати обов`язки члена ревiзiйної комiсiї, доручення голови 

ревiзiйної комiсiї. Надавати пропозицiї щодо економiї коштiв, матерiальних цiнностей тощо. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена ревiзiйної комiсiї не одержувала. 

Змiн у персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 22 рокiв. 

Попереднi посади: iнженер-технолог, керiвник групи охорони природи, начальник лабораторiї. 

На iнших пiдприємствах посади не обiймала. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 ревiзийної комiсiї 

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

Стрельникова Олена Володимирiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

Немає НемаєНемає 

4) рік народження** 

1953 

5) освіта** 

Повна вища освiта. Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут, хiмiк-технолог. 

6) стаж роботи (років)** 

12 

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

ПАТ "Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв" ведучий iнженер-технолог. 

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

05.04.2008 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження: у складi ревiзiйної комiсiї та особисто за дорученням голови ревiзийної комiсiї 

забезпечувати контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, проводити 

розслiдування за факрами виявлених порушень Обов`язки: приймати участь у перевiрках 

фiнансово-господарської дiяльностi, використання фондiв Товариства. Сумлiнно виконувати 

обов`язки члена ревiзiйної комiсiї, доручення голови ревiзiйної комiсiї. Надавати пропозицiї щодо 

економiї коштiв, матерiальних цiнностей тощо. 

Винагороду за виконання обов`язкiв члена ревiзiйної комiсiї не одержувала. 

Змiн у персональному складi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



Стаж керiвної роботи - 12 рокiв. 

Попереднi посади: головний технолог, начальник технологiчного бюро, начальник ЦЗТЛ, ведучий 

iнженер-технолог 

На iнших пiдприємствах посади не обiймала. 

Паспортнi данi не наведено у зв`язку з тим, що посадова особа не надала згоди на їх розкриття. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.  

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

* 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 

В.о.голови 

правлiння 

Малимоненко Вячеслав 

Олександрович 
Немає НемаєНема 0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння 
Бiлицький Юрiй Iванович НемаєНемаєНемає 0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння  

Кудиненко Валентина 

Семенiвна 
Немає НемаєНемає 10 0.000002 10 0 0 0 

Член 

правлiння 
Коваль Федiр Андрiйович Немає НемаєНемає 555 0.0001 555 0 0 0 

Член 

правлiння  
Мельник Iрина Олександрiвна Немає НемаєНемає 10 0.000002 10 0 0 0 

Член 

правлiння  

Нiколаєнко Олена 

Володимирiвна 
Немає НемаєНемає 300 0.00007 300 0  0 

Член 

правлiння  
Сафонов Денис Павлович Немає НемаєНемає 0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння  
Жукова Ганна Олександрiвна Немає НемаєНемає 0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння 
Калмиков Вiталiй Леонiдович Немає НемаєНемає 1600 0.0004 1600 0 0 0 

Голова 

наглядової 

ради 

Ковалевський Петро Гнатович НемаєНемаєНемає 100 0.00002 100 0 0 0 

Член 

наглядової 

ради 

Бiлоножко Микола Васильович Немає НемаєНемає 380 0.00009 380 0 0 0 

Член 

наглядової 

ради 

Демiшева Ольга Леонiдовна Немає НемаєНемає 5 0.000001 5 0 0 0 



Член 

наглядової 

ради 

Лапченко Тетяна Анатолiївна Немає НемаєНемає 15 0.000004 15 0 0 0 

Член 

наглядовї 

ради  

Українська Таїсiя миколаївна Немає НемаєНемає 5 0.000001 5 0 0 0 

Член 

наглядової 

ради 

Яценко Сергiй Сергiйович Немає НеамєНемає 1600 0.0004 1600 0 0 0 

Голова 

ревiзийної 

комiсiї 

Лапченко Iрина Мичиславовна Немає НемаєНемає 10 0.000002 10 0 0 0 

Член 

ревiзийної 

комiсiї 

Дрепак Валентина Георгiївна Немає НемаєНемає 10 0.000002 10 0 0 0 

Член 

ревiзийної 

комiсiї 

Замчалкiн Андрiй Вiкторович Немає НемаєНемає 10 0.000002 10 0 0 0 

член 

ревiзийної 

комiсiї 

Косiк Юлiя Генадiївна Немає НемаєНемає 5 0.000001 5 0 0 0 

Член 

ревiзийної 

комiсiї 

Кураксiна Людмила Миколаївна Немає НемаєНемає 10 0.000002 10 0 0 0 

Член 

ревiзийної 

комiсiї 

Сiдоренко Наталiя Григорiвна Немає НемаєНемає 10 0.000002 10 0 0 0 

Член 

наглядової 

ради 

Стрельникова Олена 

Володимирiвна 
НемаєНемаєНемає 5 0.000001 5 0 0 0 

Усього 4640 0.0012 4640 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 

ТОВ "КАПIТАЛIНКОМ" 31249240 
84105 Україна Донецька Слов'янський 

м.Слов'янсь Краматорська,79 
200965782 50.0016 200965782 0 

ТОВ "Фондова компанiя 

"Клiринговий Дiм" 
32826731 

03150 Україна Київська Не має м.Київ 

Червоноармiйська Фiзкультурна. 57-61/3 

лiт "а" 

52762983 13.1278 52762983 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 

Не має 0 0 0 0 

Не має 0 0 0 0 

Не має 0 0 0 0 

Усього 253728765 63.1294 253728765 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 
23.03.2013 

Кворум 

зборів** 
92.6745 

Опис 

Опис I. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв Товариства 23.03.2013 р.: 1) 

Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 р. та основнi 

напрямки дiяльностi на 2013 р. (результат голосування - "затверджено"). 2) Звiт наглядової ради за 

2012 р. (результат голосування - "затверджено"). 3) Звiт ревiзiйної комiсiї за 2012 р. Затвердження 

висновкiв ревiзiйної комiсiї. (результат голосування - "затверджено"). 4) Затвердження балансу, звiту 

про фiнансовi результати за 2012 р. (результат голосування - "затверджено"). 5) Затвердження 

порядку розподiлу прибутку (збиткiв) за 2012 р., у вiдповiдностi до вимог, передбачених законом. 

(результат голосування - "затверджено"). 6) Попереднє схвалення значних правочинiв Товариства. 

(результат голосування - "затверджено"). 7) Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв 

наглядової ради. (результат голосування - "не затверджено"). 8) Вибори членiв наглядової ради. 

(результат голосування - "не затверджено"). 9) Прийняття рiшення про припинення повноважень 

членiв ревiзiйної комiсiї. (результат голосування - "не затверджено"). 10) Вибори членiв ревiзiйної 

комiсiї. (результат голосування - "не затверджено"). 11) Затвердження умов цивiльно-правових 

договорiв (трудових договорiв (контрактiв) iз членами i головами наглядової ради, ревiзiйної комiсiї 

Товариства, установлення розмiру їх винагородження. Обрання осiб, якi уповноважуються на 

пiдписання договорiв (контрактiв) iз членами i головами наглядової ради,, ревiзiйної комiсiї 

Товариства. (результат голосування - "затверджено"). 12) Про розподiл прибутку за 2012 р. (щодо 

виплати дивiдендiв). (результат голосування - "не затверджено"). II. Питання 1-11 порядку денного 

загальних зборiв були запропонованi та затвердженi наглядовою радою Товариства. Питання 12 

порядку денного загальних зборiв Товариства боло запропоновано акцiонером ТОВ "Фондова 

компанiя "Клiринговий Дiм", яке є власником бiльше 5 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Зазначене 

питання було затверджено наглядовою радою Товариства. 

У 2017 роцi черговi загальнi збори не вiдбулися у зв'язку з проведенням за мiсцем розташування ПАТ 

АТО с квiтня 2014р та по теперiшний час проводиться АТО у Донецькiй областi. 

* 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 обмеженною вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"Аудит-Менеджер" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 40949336 

Місцезнаходження 
49000 Україна Дніпропетровська Немає м.Днiпро проспект 

Слобожанський 90-36 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
Свiдотство 34689 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.12.2016 

Міжміський код та телефон (056)744-89-14 

Факс (056)744-89-14 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Не має 

 

Повне найменування юридичної особи або 

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

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна Не має м.Київ Нижнiй Вал. 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
Лiцензiя АВ №581322 

Назва державного органу, що видав 

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

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

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

Факс (044)482-52-07 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiй з цiнних паперiв 

Опис Не має 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з 

обслугогування договорiв на фiнансових ринках" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Україна Київська Не має м.Київ Тропiнiна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
Лiцензiя АВ №498004 

Назва державного органу, що видав 

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

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044)58-54-240 

Факс (044)58-54-240 



Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть  

Опис Не має 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
Публiчне акцiонерне товариство " Фондова Бiржа" ПФТС 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672201 

Місцезнаходження 
01601 Україна Київська Не має м.Київ Шовковична. будб42-44,6-

поверх 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
Лiцензiя АД №034421 

Назва державного органу, що видав 

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

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон (044)27-75-000 

Факс (044)27-75-000 

Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-дiяльнiсть з органiзацiї 

торговлi на фондовому ринку 

Опис Не має 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 14282829 

Місцезнаходження 04070 Україна Київська Не має м.Київ Андрiївська. буд,4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
Лiцензiя АВ №493255 

Назва державного органу, що видав 

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

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.10.2009 

Міжміський код та телефон (044)231-70-00 

Факс (044)231-71-00 

Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть. 

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис Не має 

 



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 

25.05.2010 32/05/1/10 

Донецьке 

терiторiальне 

управлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000068332 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.05 401918800 20095940.0 100.0 

Опис 

1. Свiдоцтва № 207/05/1/99 вiд 06.07.1999 р., № 9/05/1/99 вiд 06.01.1999 р., № 156/1/96 вiд 29.08.1996 р., № 11/05/1/08 вiд 22.05.2008 р. втратили 

чиннiсть. 

2. Торгiвля цiнними паперами (акцiями) емiтента у 2017 р. на внутрiшньому ринку не здiйснювалася. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними 

паперами (акцiями) емiтента у 2017 р. не здiйснювалася. 

3. Цiннi папери (акцiї) емiтента в лiстингу на фондових бiржах у 2017 р. не знаходились. Акцiї емiтента включенi до бiржового списку на ПАТ 

"Фондова Бiржа "ПФТС . 

  



XI. Опис бізнесу 

Публiчне акцiонерне товариство "Слов`янський завод високовольтних iзоляторiв" - єдине в 

Українi пiдприємство з виробництва електротехнiчного фарфору. Пiдприємство створено 27 

грудня 1957 року. В цей день були виробленi першi iзолятори. Iсторiя заводу почалася восени 1945 

року, коли було обрано майданчик для спорудження нового пiдприємства на окраїнi мiста 

Слов`янська Донецької областi. У 1950 р. будiвельники поклали перше камiння в фундамент 

майбутнього потужного пiдприємства - Слов`янського заводу високовольтних iзоляторiв. На 

протязi своєї iсторiї пiдприємство здобуло репутацiю стабiльного заводу, який завжди випускав 

продукцiю високої якостi в великих об`ємах. У 1991 роцi пiдприємство було зареєстровано як 

Орендне. У 1995 роцi зареєстровано як Вiдкрите акцiонерне товариство "Слов`янський завод 

високовольтних iзоляторiв". У 2010 роцi пiдприємство було зареєстровано як Публiчне акцiонерне 

товариство "Слов`янський завод високовольтних iзоляторiв". Бiльш нiж 50 рокiв на енергетичних 

ринках України та iнших держав - достатнiй строк для того, щоб довести, що якiсть продукцiї з 

торговою маркою СЗВI для користувачив заводу є символ якостi, надiйностi, гарантованого 

термiну служби. З моменту свого заснування СЗВI є основним виробником апаратних iзоляторiв в 

Українi. Покупцями продукцiї заводу є апаратнi заводи, електро- та атомнi станцiї, промисловi 

пiдприємства й залiзничнi компанiї, електрогенеруючi та енергопостачальнi пiдприємства. 

Репутацiя надiйного дiлового партнера, яку завоював завод у своїх користувачiв, надала 

можливiсть розширити географiю продаж далеко за межi України. Бiльше нiж у 40 державах свiту 

продукцiя з торговельною маркою СЗВI усi цi роки забезпечує якiсну експлуатацiю обладнання, 

завдяки чому здiйснюється передача й розподiл енергiї на найпотужнiших енергетичних об`єктах 

України, країн СНД та далекого зарубiжжя. В цiлому на експорт поставляється бiльше половини 

продукцiї пiдприємства. 

У звiтному перiодi фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в Товариствi не було. 

  

У звiтному 2017 роцi органiзацiйна структура пiдприємства не змiнювалась. 

  

1.Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 0 

2. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1 

3. По цивiльно правовому договiру (осiб) - 1 

4. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 

1 (працювали певний час на протязi року у звязку iз власним бажанням, сiмейними обставинами 

тощо) 

5. Фонд оплати працi (всього, тис. грн.) – 56,4 

6. Перелiк фактiв змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно 

попереднього року. 

Фонд оплати працi за 2017 рiк в цiлому зменшився в порiвняннi з 2016 роком на 44,0 тис. грн. (-

43,8%) ( 2016р-100,4 тис.грн.; 2017р-56,4 грн.) Зменшення сталося за рахунок звiльнення 

робiтникiв. Чисельнiсть працюючих почала зменьшуватись ще з жовтня 2013р, та к кiнцю 2017р. 

на пiдприємствi залишилося 1 чол штатних працiвникiв, 2 чол сумiсникiв та 1 чол по ЦПД. На 

кiнець 2017р спискова чисельнiсть штатних працiвникiв становить 1 чол, та знаходиться в 

адмiнiстративнiй вiдпустцi. 

Плани та намiри правлiння щодо вiдновлення виробництва не були виконанi у зв'язку з подiями, 

що трапилися на сходi України та пезпосередньо у м. Слов'янську з квiтня 2014р, а саме 

вторгнення террорестичних угруповань, повна зупинка пiдприємства у наслiдок вiдключення 

єлектроенергiї та газу, проведення АТО та до теперiшнього часу на територiї Донецькiй областi 

проводиться АТО. 

Проведення первинної пiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв та набору робiтникiв у звiтному 

роцi не вiдбувалось. 



  

Ємiтент не належить до будь яких об'єднань пiдприємств. 

  

Ємiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами чи установами. 

  

Пропозицiї з боку третiх щодо реорганiзацiї пiдприємства на протязi звiтного перiоду не було. 

  

Облiкова полiтика пiдприємства проводилась вiдповiдно наказу вiд 11.01.2016 р. № 1-р "Про 

органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємства" у вiдповiдностi до Закону 

України вiд 16.07.1999 року за № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi 

МСФЗ). На пiдставi зазначеного наказу на пiдприємствi впроваджено наступне. 

1. Доручити забезпечення бухгалтерського облiку на пiдприємствi бухгалтерськiй службi на чолi з 

головним бухгалтером. 

2. Прийняти на пiдприємствi журнально-ордерну систему облiку з використанням комп'ютерної 

програми бухгалтерського облiку. 

3. Прийняти форми журналiв-ордерiв та iнших облiкових регiстрiв в новiй системi облiку. Для 

повної i реальної картини здiйснюваних господарських операцiй та їх результатiв дозволити 

головному бухгалтеру своїм розпорядженням затверджувати додаткову систему субрахункiв i 

регiстрiв аналiтичного облiку. 

4. Затвердити графiк документообороту (графiк додається). 

5. Бухгалтерам проставляти на первинних документах, розкритих в облiку, вiдмiтку про їх обробку 

(кореспонденцiя рахункiв, дата i пiдпис) 

6. Складати щомiсяця журнали-ордери та iншi облiковi регiстри. Роздрукiвки з комп'ютерної 

програми пiдписувати бухгалтеру, вiдповiдальному за складання облiкового документа. 

7. Данi журналiв-ордерiв, iнших облiкових регiстрiв i додаткових довiдок головному бухгалтеру 

вiдображати в Головнiй книзi пiдприємства, що є пiдставою для складання Балансу пiдприємства. 

Пiсля обробки журнали-ордери, облiковi регiстри i довiдки повиннi бути пiдписанi головним (заст. 

головного) бухгалтером з зазначенням дати пiдпису. 

8. Фахiвцям вiддiлiв: маркетингу, постачання, вiддiлу головного енергетика, вiддiлу головного 

механiка, допомiжних дiльниць, цехiв та iнших виробничих пiдроздiлiв неухильно виконувати 

вимоги працiвникiв бухгалтерiї щодо дотримання порядку оформлення первинних документiв та 

строкiв надання їх до облiку. За порушення вимог бухгалтерiв, несвоєчасне складання первинних 

документiв та недостовiрнiсть вiдображення в них даних, залучати фахiвцiв до дисциплiнарної 

вiдповiдальностi. У випадках, якщо документ, пiдписаний фахiвцем, складений з порушенням 

законодавчих та нормативних вимог або взагалi не складений i вiдсутнiсть такого документа 

спричинило за собою застосування фiнансових санкцiй до пiдприємства, питання про матерiальну 

вiдповiдальнiсть фахiвця розглядати на засiданнi правлiння пiдприємства за участю представникiв 

трудового колективу. 

9. Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi проводити 

iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно до iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, 

нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i 

розрахункiв, затвердженою наказом Мiнфiну України вiд 11.08.94г. № 69 (зi змiнами та 

доповненнями) та Мiн'юсту вiд 26.08.94г. № 202-412. 

10. Установити термiни проведення iнвентаризацiї: 

10.1. незавершеного виробництва i напiвфабрикатiв власного виробництва - на 1 жовтня; 

10.2. готової продукцiї, сировини i матерiалiв на складах - на 1 жовтня; 

10.3. бланкiв суворої звiтностi - щоквартально; 

10.4. грошових коштiв в касi - щомiсяця; 

10.5. основних фондiв i нематерiальних активiв - раз на 3 роки, станом на 1 листопада; 



10.6. бiблiотечний фонд - раз на 5 рокiв; 

10.7. розрахунки з постачальниками i покупцями (замовниками) - щорiчно за станом на 1 сiчня 

року, наступного за звiтним мiсяцем (з урахуванням щоквартальної звiрки розрахункiв); 

10.8. запаси, якi не принесуть економiчних вигод у майбутньому, визначати нелiквiдними i 

списувати в бухгалтерському облiку з вiдображенням на фiнансовi результати. Реалiзацiю ДП за 

договорами комiсiї вiдображати на бух. рахунку 361. 

11. Зменшення корисностi активiв. 

На кожну звiтну дату визначати, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi 

ознаки iснують, то розраховувати вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру 

збиткiв вiд знецiнення (якщо таке має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це 

бiльше з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж i вартiсть 

використання активу. Суму очiкуваного вiдшкодування визначати для окремого активу, за 

винятком активiв, якi не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, залежать вiд 

надходжень, якi генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть 

активу перевищує його суму очiкуваних вiдшкодувань, вважати актив таким, користь якого 

зменшилася i списувати до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, 

майбутнi грошовi потоки дисконтувати за ставкою дисконтування до оподаткування, яка 

вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд 

зменшення корисностi визначаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих 

категорiй витрат якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася. 

На кожну звiтну дату визначати, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення 

корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховувати суму 

очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновляти тiльки в 

тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми 

очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. 

У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування 

суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за 

якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд 

зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнавати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за 

перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригувати таким чином, 

щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, 

на систематичнiй основi протягом строку корисної служби. 

12. Для здiйснення iнвентаризацiї i прийняття рiшення за її результатами створити постiйно дiючу 

iнвентаризацiйну комiсiю у складi: 

Голова комiсiї - виконавчий директор-головний iнженер; заст. голови комiсiї-директор 

комерцiйний. 

Члени комiсiї: головний бухгалтер, начальник ВГМ, начальник ПЕВ, начальник ВГТ, голова 

профкому, юрисконсульт. 

13. Облiкова полiтика може бути змiнена доповненнями до даного наказу, якщо: 

13.1 змiнюються вимоги Мiнфiну України; 

13.2 змiнюються статутнi документи пiдприємства; 

13.3 новi (запропонованi й обгрунтованi фахiвцями пiдприємства) положення облiкової полiтики 

забезпечують бiльш достовiрне вiдображення господарських операцiй. 

14. При нарахуваннi амортизацiї в податковому облiку прийняти прямолiнiйний метод, який 

вiдповiдає бухгалтерському облiку. Амортизацiя основних засобiв проводиться до досягнення 

залишкової вартостi об'єктом його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть визначається 

комiсiєю по пiдприємству. 

15. Основним засобом визнати актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання 

(експлуатацiї), установлений засiданням виробничої комiсiї, бiльше року, а вартiсть бiльше 

6000,00 грн. Для цiлей податкового облiку з 01.04.2011г. застосовувати класифiкацiю груп 

основних засобiв з бухгалтерського облiку, але не менше мiнiмального строку корисного 

використання згiдно ПКУ п.145, 1 статтi 145 та наказу по пiдприємству для їх амортизацiї. Об'єкти 

основних засобiв вiдображаються за фактичною собiвартiстю за вирахуванням накопичених сум 



амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. 

Щорiчно визначати вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi. 

У випадку виявлення суттєвих вiдхилень, проводити їх переоцiнку. У подальшому переоцiнку 

основних засобiв проводити з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi 

балансової вартостi вiд тiєї, яка б була визначена з використанням справедливої вартостi на кiнець 

звiтного перiоду. 

Дооцiнку балансової вартостi, в результатi переоцiнки основних засобiв, вiдносити на резерв з 

переоцiнки, що вiдображений у роздiлi власного капiталу звiту про фiнансове становище, крiм тiєї 

частини, в якiй вона вiдновлює суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того самого активу, 

ранiше визнаного в прибутках або збитках. Уцiнку балансової вартостi включати в прибутки чи 

збитки, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi 

того самого активу в попередньому перiодi i вiдноситься на зменшення резерву з переоцiнки. 

Накопичену на дату переоцiнки амортизацiю основних засобiв перераховувати пропорцiйно змiнi 

балансової вартостi активу в брутто-оцiнцi таким чином, щоб балансова вартiсть активу пiсля 

переоцiнки дорiвнювала його переоцiненiй вартостi. 

Рiзницю мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну вартiсть активу, та амортизацiєю, 

нарахованої на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiковувати з резерву з переоцiнки в 

нерозподiлений прибуток. Пiсля вибуття активу залишковий резерв з переоцiнки такого активу 

перекласифiковувати в нерозподiлений прибуток. 

При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв прийняти прямолiнiйний метод, протягом 

очiкуваного перiоду корисностi активiв. При нарахуваннi амортизацiї використовувати наступнi 

термiни корисного використання активiв (у роках): 

земля не амортизується 

будiвлi та споруди 50-100 

виробниче обладнання та iнвентар 5-20 

транспортнi засоби 8-20 

офiснi меблi та обладнання 5-15 

та iншi 5-15 

При проведеннi техоглядiв витрати на проведення ремонту визнавати в балансовiй вартостi об'єкта 

основних засобiв, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Основнi засоби знiмати з облiку 

при їх вибуттi або у випадку, якщо вiд їх подальшого використання не очiкується отримання 

економiчних вигод. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж 

чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу) включати до звiту про 

сукупний прибуток i збитки за перiод, у якому визнання активу припиняється. 

16 Iнвестицiйна нерухомiсть. 

Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються згiдно моделi облiку по фактичним витратам 

за винятком об’єктiв, якi призначенi для продажу. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi 

нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання. 

Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або виключення з даної категорiї проводиться 

тiльки при змiнi призначення об'єкта, що пiдтверджується: 

- початком використання нерухомостi як нерухомiсть, зайняту власником, при переведеннi з 

iнвестицiйної нерухомостi в категорiю нерухомостi, займаної власником; 

- початком реконструкцiї з метою продажу, при переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi до 

запасiв; 

- завершенням перiоду, протягом якого власник займав нерухомiсть, при переведеннi з категорiї 

нерухомостi, зайнятої власником, до iнвестицiйної нерухомостi ; або 

- початком операцiйної оренди за договором з iншою стороною, при переведеннi iз запасiв до 

iнвестицiйної нерухомостi. 

Якщо окремий об’єкт iнвестицiйної нерухомостi одночасно є об’єктом, який використовується як 

для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартiсть такого об’єкту розподiляється 

пропорцiйно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду 

17. Нематерiальнi активи. 

Витрати на придбання нематерiальних активiв рiвномiрно амортизувати протягом термiну їх 



використання. 

При розрахунку амортизацiї використовувати наступнi термiни корисного використання активiв (у 

роках): 

право власностi на науково-технiчнi розробки 10 

лiцензiї 5-10 

право власностi на товарнi знаки 10 

Очiкуванi термiни корисного використання та методи нарахування амортизацiї переглядати в кiнцi 

кожного звiтного року. У разi необхiдностi проводити вiдповiднi змiни в оцiнках, щоб врахувати 

їх ефект в майбутнiх звiтних перiодах. 

18 Включати до складу витрат платника податку остаточно забраковану з технологiчних причин 

продукцiю згiдно з нормами, встановленими наказом по пiдприємству в розмiрi 22,0%. 

19 Малоцiнним необоротним матерiальним активом визнавати актив, очiкуваний строк корисного 

використання (експлуатацiї) якого встановлений засiданням виробничої комiсiї бiльше року, а 

вартiсть менше 6000,00 грн. Встановити розмiр списання малоцiнних необоротних матерiальних 

активiв i бiблiотечних фондiв - у розмiрi 100% амортизуємої вартостi (зносу) в першому мiсяцi 

використання об'єкта. МНМА в податковому облiку амортизувати 100% у другому мiсяцi 

використання об'єкта. 

20 З метою недопущення розкрадань (недостач) МНМА, переданих в експлуатацiю та виключених 

з активiв, головному бухгалтеру посилити контроль за видачею таких МНМА за мiсцями 

експлуатацiї шляхом проставлення в облiкових картках пiдписiв працiвникiв в отриманнi МНМА, 

вiдмiткою про перемiщення МНМА мiж структурними пiдроздiлами, а також складання актiв на їх 

списання у разi непридатностi їх експлуатацiї. 

21. Запаси оцiнювати за вартiстю, меншою з двох: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Чиста 

вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi 

за вирахуванням оцiночних витрат на доробку i витрат, необхiдних для здiйснення торгової угоди. 

Запаси перiодично переглядати з метою створення резервiв пiд погiршення якостi, старiння або 

надлишок запасiв. Оцiнку собiвартостi запасiв при вiдпуску у виробництво визначати з 

використанням методу специфiчної iдентифiкацiї конкретних витрат. 

22 Предмети, з термiном використання менше одного року, що супроводжують виробничий 

процес протягом звiтного перiоду, враховувати на рахунку 22 «Малоцiннi i швидкозношуванi 

предмети». У момент передачi таких активiв в експлуатацiю, списувати їх з балансу, з одночасною 

органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдним особам, 

протягом термiну фактичного використання таких предметiв. 

23.Визнання фiнансових iнструментiв 

Пiдприємство визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки 

тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та 

зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї. 

Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються 

на чотири категорiї: 

- фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; 

- позики та дебiторська заборгованiсть; 

- iнвестицiї, що утримуються до погашення; i 

- фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу. 

При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс, у 

разi, якщо це не iнвестицiї, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток, витрати за угодами, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли 

Пiдприємство стає стороною за договором, то воно розглядає наявнiсть у ньому вбудованих 

похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, 

який не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналiз 

показує, що економiчнi характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно 

вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного договору. 

Пiдприємство класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це 

дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового 



року. 

Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату 

укладення угоди, тобто на дату, коли Пiдприємство бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди 

з купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових активiв, яка 

вимагає поставки активу в термiни, встановленi законодавством або правилами, прийнятими на 

певному ринку. 

Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є 

таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про 

купiвлю або продаж на основi справедливої вартостi, вiдповiдно до прийнятих управлiнням 

ризикiв або iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення 

до проведення операцiї, визнаються через прибуток або збиток в мiру їх виникнення. Фiнансовi 

активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за 

справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються в прибутках або збитках. 

Позики та дебiторська заборгованiсть 

Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або 

обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики 

та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням 

ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть 

розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, й включає 

комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню 

угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, 

при знецiненнi та нарахуваннi амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки. 

При первiсному визнаннi, виданi позики облiковуються за справедливою вартiстю виданих 

коштiв, що визначається з використанням ринкових вiдсоткових ставок на подiбнi iнструменти, 

якщо вони iстотно вiдрiзняються вiд вiдсоткової ставки за виданою позикою. Надалi позики 

оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця 

мiж справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як 

вiдсотки до отримання протягом термiну, на який видано позику. Амортизована вартiсть 

розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого 

дисконту або премiї при погашеннi. 

Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, 

включаються до складу необоротних активiв. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються iз залишкiв грошових коштiв i депозитiв до запиту з 

початковим термiном погашення три мiсяцi або менше. Банкiвськi овердрафти, що погашаються 

на вимогу й складають невiд'ємну частину управлiння грошовими коштами Пiдприємства, є 

компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей звiту про рух грошових коштiв. 

Iнвестицiї, наявнi для продажу 

Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в 

дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного 

визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а 

нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку. 

При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному 

прибутку, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Вiдсотки, заробленi або 

сплаченi за iнвестицiями, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як вiдсотковi доходи або витрати, 

з використанням ефективної ставки вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi 

про сукупнi прибутки та збитки в момент отримання прав на них. 

Iнвестицiї, що утримуються до погашення 

Якщо Пiдприємство має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi 

фiнансовi iнструменти класифiкуються як такi, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, 

що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, 



безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання, вони оцiнюються за 

амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням 

збиткiв вiд знецiнення. Будь-який продаж або перекласификацiя iнвестицiй, що утримуються до 

погашення у сумi, що перевищує iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до 

перекласификацiї всiх iнвестицiй, утримуваних до погашення, на iнвестицiї, наявнi для продажу. 

Це допоможе запобiгти Пiдприємству класифiкувати iнвестицiйнi цiннi папери у якостi таких що є 

в наявностi для продажу, протягом поточного та двох наступних фiнансових рокiв. 

24. Справедлива вартiсть 

Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з 

використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Однак, для 

iнтерпретацiї маркетингових даних з метою оцiнки справедливої вартостi необхiдний 

квалiфiкований висновок. Вiдповiдно, при оцiнцi не обов'язково вказувати суму, яку можна 

реалiзувати на iснуючому ринку. Використання рiзних маркетингових припущень та / або методiв 

оцiнки може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 

Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з 

використанням дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних методiв оцiнки на кiнець 

року; вона не вказує на справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки цiєї фiнансової 

звiтностi. Цi оцiнки не вiдображають нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з 

пропозицiї одночасного продажу повного пакету певного фiнансового iнструменту Пiдприємства. 

Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх 

грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим 

iнструментам та iнших факторiв. 

Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без спроб оцiнити 

вартiсть очiкуваної ф'ючерсної угоди активiв i пасивiв, якi не вважаються фiнансовими 

iнструментами. Крiм того, податкова рамiфiкацiя (розгалуженiсть), пов'язана з реалiзацiєю 

нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, може вплинути на оцiнку справедливої вартостi i тому не 

враховується в цiй звiтностi. 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Пiдприємства включають грошовi кошти i еквiваленти 

грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання i позики. Облiкова 

полiтика щодо їх визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток. 

Протягом звiтного перiоду Пiдприємство не використовувало нiяких фiнансових деривативiв, 

процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв. 

Непохiднi фiнансовi зобов'язання 

При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї 

переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi наступнi 

критерiї: 

- вiднесення в категорiю виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть в методах облiку, яка в 

iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них; 

- зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими здiйснюється i 

результати, за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до полiтики 

управлiння ризиками; 

- фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який необхiдно окремо 

вiдобразити у фiнансовiй звiтностi. 

Станом на 31 грудня Пiдприємство не мало фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi до 

категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Торгова 

кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, якi спочатку 

визнаються за справедливою вартiстю, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi зобов'язання надалi оцiнюються 

за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що забезпечує 

той факт, що будь-якi вiдсотковi витрати, що пiдлягають погашенню за перiод, мають постiйну 

ставку в складi зобов'язань звiту про фiнансовий стан. У даному разi вiдсотковi витрати 

включають початковi витрати на ведення операцiї i знижку, що пiдлягає виплатi пiсля погашення, 

а також будь-який вiдсоток або купон, що пiдлягають виплатi, поки зобов'язання залишаються 



непогашеними. 

Знецiнення фiнансових активiв 

На кожну звiтну дату Пiдприємство визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або 

групи фiнансових активiв. 

Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю 

Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською 

заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця 

мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв 

(за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною 

ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, 

розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути знижена або 

безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки 

та збитки за перiод. 

Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному 

фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi 

окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi 

окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив 

включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i 

ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi . 

Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує 

мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення. 

Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути 

об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний 

збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд 

знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб 

балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату 

вiдновлення. 

По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує 

об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових 

труднощiв дебiтора) того, що Пiдприємство не отримає всi суми, що належать йому вiдповiдно до 

умов поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою 

використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони 

вважаються безнадiйними. 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу 

Сума збитку вiд знецiнення iнвестицiй, наявних для продажу, визнається шляхом вiднесення до 

прибутку або збиткiв, визнаного в iншому сукупному доходi, i представленого за справедливою 

вартiстю в резервному капiталi. Накопичений збиток, перемiщений з iншого сукупного доходу i 

визнаний у прибутках i збитках, представляє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за 

вирахуванням погашення основної суми та амортизацiї, i справжньої справедливої вартостi, за 

вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, ранiше визнаних у прибутках та збитках. Змiни резервiв пiд 

знецiнення, пов'язаних з тимчасовою вартiстю, вiдображаються як частина процентного доходу. 

Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань. 

Фiнансовi активи 

Визнання фiнансового активу (або, якщо доречно, частини фiнансового активу, або частини групи 

подiбних фiнансових активiв) припиняється у разi: 

- закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу; 

- збереження Пiдприємством права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з 

одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без 

iстотних затримок; або 

- передачi Пiдприємством належних йому прав на отримання грошових надходжень вiд такого 

активу i якщо Пiдприємство або а) передало практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким 

активом, або б) не передало й не зберегло за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, 

але при цьому передало контроль над активом. 



У разi якщо Пiдприємство передало свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, 

при цьому не передавши й не зберiгши за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а 

також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi 

подальшої участi пiдприємства в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму 

гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю 

активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Пiдприємству до оплати. 

Фiнансовi зобов'язання 

Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення 

термiну погашення вiдповiдного зобов'язання. 

При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же 

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого 

зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається 

в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та за 

перiод 

Операцiї в iноземних валютах 

Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. 

Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами 

обмiну, що переважили на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, 

деномiнованi в таких валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинним на звiтну 

дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi 

прибутки та збитки за перiод. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних 

валютах, якi вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються в гривнi за курсом 

обмiну на дату здiйснення операцiї. 

25 Доходи i витрати пiдприємства визнавати згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi. 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг з основної дiяльностi визнавати за принципом нарахування, коли iснує 

ймовiрнiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних iз проведенням операцiї i сума доходу може 

бути достовiрно визначена. Суму доходу визначати на основi застосування тарифiв на послуги, 

затверджених керiвництвом. 

Доходи вiд iнших продажiв визнавати при дотриманнi всiх наступних умов: 

- Всi iснуючi ризики i вигоди, що випливають з права власностi на товар, переходять вiд 

пiдприємства до покупця; 

- Пiдприємство не зберiгає за собою управлiнськi функцiї, що випливають з права власностi, а 

також реальний контроль над проданими товарами; 

- Витрати, якi були понесенi або будуть понесенi в зв'язку з операцiєю, можуть бути достовiрно 

визначенi. 

Виручка i витрати, що вiдносяться до однiєї i тiєї ж операцiї або якої-небудь подiї, визнаються 

одночасно. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) визначається з виробничої собiвартостi. 

У виробничу собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг) включаються: 

- прямi матерiальнi витрати; 

- прямi витрати на оплату працi; 

- iншi прямi витрати; 

- змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. 

Чистi фiнансовi витрати 

Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по залученим кредитам та 

позикам, прибутки та збитки вiд дисконту фiнансових iнструментiв. Чистi фiнансовi витрати 

вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Витрати по вiдсотках, пов'язанi з 

позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення. 

26. Оцiнку ступеня завершеностi послуг виробляти пропорцiйно спiввiдношенню витрат, 

понесених на даний момент, до оцiночної величини загальних витрат на операцiю. У затрати, 

понесенi на дату складання звiту, включати лише тi, якi вiдображають наданi на цю дату послуги. 

У оцiночнi загальнi витрати по угодi включаються тiльки витрати, якi вiдображають наданi або 



пiдлягають наданню послуги. 

27. Здiйсненi витрати класифiкувати вiдповiдно до затвердженого перелiку, погодженого з 

економiчною службою, в якому вiдображено конкретний склад постiйних i змiнних 

загальновиробничих витрат, адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших операцiйних 

витрат. 

Для розрахунку розподiлу загальновиробничих витрат виробничому вiддiлу подавати до 

бухгалтерiї данi про нормальну потужнiсть. За нормальну потужнiсть прийняти обсяг випуску 

продукцiї в кiлограмах за мiсяць. 

28. Закриття рахунку 79 «Фiнансовi результати» здiйснювати поквартально, на дату складання 

фiнансової звiтностi. Податок на прибуток нараховувати в кварталi, наступному за звiтним 

перiодом. 

Передоплати постачальникам 

Передоплати постачальникам вiдображаються за їх чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням 

резерву пiд сумнiвну заборгованiсть. 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а 

згодом вiдображається за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки. 

Аванси, отриманi 

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом 

вiдображаються за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки. 

Кредити та позики 

Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю, що становить 

отриманi надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здiйснення операцiй. 

Прибутки та збитки вiдображаються у складi чистого прибутку або збитку в момент вибуття 

зобов'язання. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли початковий термiн погашення 

настає протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. 

Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат 

(I) Державний пенсiйний план з фiксованими внесками 

Пiдприємство бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, згiдно з якою роботодавець повинен 

здiйснювати внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi 

витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдображаються у перiодi, в якому нараховується 

заробiтна плата. 

(Ii) Державний пенсiйний план з фiксованими виплатами 

Пiдприємство зобов’язано компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються 

державою працiвникам, якi працювали протягом певного часу у шкiдливих умовах. Цi умови 

визначенi нормативно-правовими актами України. Такi працiвники мають право виходу на пенсiї 

до настання пенсiйного вiку та на пенсiйне забезпечення, передбачене при досягненнi пенсiйного 

вiку, визначеного нормативно-правовими актами України. 

Чиста сума цих зобов’язань розраховується шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат, пропорцiйно 

стажу роботи зi шкiдливими умовами працiвника у попереднiх та звiтному перiодах . Сума таких 

виплат дисконтується для визначення приведеної вартостi. Ставка дисконту визначається на 

основi прибутковостi на дату балансу за високоякiсними корпоративними облiгацiями, термiни 

погашення яких спiвпадають з термiнами погашення зобов'язань пiдприємства. Розрахунок 

проводиться з використанням методу прогнозуємо умовної одиницi. 

Оренда 

Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi 

на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою, 

вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки за перiод з використанням прямолiнiйного методу 

нарахування доходiв протягом термiну оренди. 

Потенцiйнi зобов'язання 

Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли 

iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють 

у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. 



Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть 

вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. 

Резерви 

Резерви визнаються, якщо Пiдприємство має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), 

що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення 

зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми 

такого зобов'язання. Якщо Пiдприємство передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або 

всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, 

але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що 

вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за 

вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви 

дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, 

характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення 

резерву з часом визнається як витрати на фiнансування. 

29. Резерв сумнiвних боргiв нараховувати виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, якi 

вiдображаються на рахунку 361 «Розрахунки з вiтчизняними покупцями». Коригування сум 

резерву сумнiвних боргiв, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, може проводитися в 

результатi змiни економiчної, галузевої ситуацiї або фiнансового стану окремих контрагентiв. 

Оцiнка доходiв 

Дохiд – це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної 

дiяльностi Компанiї, коли чистi активи збiльшуються в результатi цього надходження, а не в 

результатi внескiв учасникiв.  

Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення 

зобов’язань (наприклад, чисте збiльшення активу в результатi продажу активiв чи зменшення 

зобов’язань у результатi вiдмови вiд боргу, який пiдлягає сплатi). 

Визнання доходiв при продажу активiв 

Дохiд вiд продажу товарiв, фiнансових iнструментiв, основних засобiв або iнших активiв 

визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: 

а) Компанiя передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на фiнансовий 

iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; 

б) за Компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як 

правило, пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими 

iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; 

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

г) ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю; та  

ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 

Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, 

пов’язаних з операцiєю. У деяких випадках цiєї ймовiрностi може не бути до отримання 

компенсацiї або до усунення невизначеностi. Проте, коли невизначенiсть виникає стосовно оплати 

суми, яка вже включена до доходу, але є сумою безнадiйної заборгованостi або сумою, щодо якої 

ймовiрнiсть вiдшкодування перестала iснувати, така сума визнається як витрати, а не як 

коригування первiсно визнаної суми доходу.  

Доходи та витрати, пов’язанi з тiєю самою операцiєю або iншою подiєю, визнаються одночасно. 

Витрати, як правило, можуть бути достовiрно оцiненi в разi забезпечення iнших умов визнання 

доходу. Проте дохiд не може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовiрно оцiнити; за 

таких обставин будь-яка вже отримана за продаж товарiв компенсацiя визнається як зобов’язання. 

Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, 

пов’язаних з операцiєю. Але в разi виникнення невизначеностi щодо можливостi отримання суми, 

яка вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої перестає iснувати 

ймовiрнiсть вiдшкодування, визнається як витрати, а не як коригування суми первiсно визнаного 

доходу.  

Дохiд має оцiнюватися за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає 

отриманню. 



Дохiд включає тiльки валовi надходження економiчних вигiд, якi отриманi чи пiдлягають 

отриманню Компанiєю на його власний рахунок. Суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн (такi, як 

податок з продажу, податки на товари та послуги i податок на додану вартiсть), не є економiчними 

вигодами, що надходять до Компанiї, i не ведуть до збiльшення власного капiталу. Отже, вони 

виключаються з доходу.  

Визнання та оцiнка витрат  

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

амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих 

активiв, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Визнання витрат вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення 

активiв. 

Правила оцiнки витрат МСФЗ не встановленi i в цьому немає необхiдностi, оскiльки їх величина є 

похiдною вiд вартостi активiв i зобов’язань, правила оцiнки яких встановленi МСФЗ. 

Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування 

Витрати на заробiтну плату та нарахування на неї, лiкарнянi та премiї, нараховуються у тому роцi, 

в якому вiдповiднi послуги надавалися працiвниками Компанiї. Компанiя не має юридичного чи 

умовного зобов’язання сплачувати пенсiйнi чи iншi платежi, окрiм платежiв по державнiй системi 

соцiального страхування. 

Податок на прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з 

поточного податку на прибуток та вiдстроченого податку на прибуток. 

Подання на нетто-основi прибуткiв та збиткiв 

Компанiя подає на нетто-основi прибутки та збитки, якi виникають вiд групи подiбних операцiй, а 

саме  

-прибутки та збитки вiд курсових рiзниць,  

-прибутки та збитки вiд переоцiнки та реалiзацiї фiнансових iнструментiв таких як: фiнансовi 

активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, iнвестицiї, що 

утримуються до погашення; фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу. 

Поточний податок на прибуток 

Поточний податок – сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо 

оподаткованого прибутку (податкового збитку) за перiод. 

Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) – прибуток (збиток) за перiод, визначений 

вiдповiдно до правил, установлених податковими органами, згiдно з якими податки на прибуток 

пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню). 

Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за сумою, 

яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв) iз 

застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до 

кiнця звiтного перiоду. 

Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми - це 

ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в Українi чи в iншiй країнi, 

де Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд.  

Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток також включають в себе 

коригування стосовно податкiв, сплата або вiдшкодування яких очiкується вiдносно минулих 

перiодiв. 

Поточнi податки визнаються поза прибутком або збитком, якщо податок вiдноситься до статей, що 

визнаються в тому самому або iншому перiодi поза прибутком або збитком. Отже, поточнi 

податки, якi вiдносяться до статей, що визнаються в тому самому або в iншому перiодi: 

а) в iншому сукупному прибутку, визнаються в iншому сукупному прибутку; 

б) безпосередньо у власному капiталi, визнаються безпосередньо у власному капiталi. 

Керiвництво Компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових 

декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному 

iнтерпретовано. 

Вiдстрочений податок 

У вiдношеннi розрахунку та вiдображення вiдстроченого податку Компанiя керується чинним 



Податковим кодексом України, а саме у зв'язку зi змiнами до Податкового Кодексу з 2015 року 

платник податку, у якого рiчний дохiд (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за 

правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує 

двадцяти мiльйонiв гривень, має право прийняти рiшення про незастосування коригувань 

фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi (крiм вiд’ємного значення об’єкта 

оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв), визначенi вiдповiдно до положень 

вiдповiдного роздiлу Податкового Кодексу. Ранiше визнанi вiдстроченi податковi активи та 

зобов’язання Компанiя припиняє визнавати у якостi активiв та зобов’язань i вiдображає у складi 

прибутку або збитку в перiодi списання. 

30.Для узагальнення iнформацiї про витрати пiдприємства за елементами i про витрати дiяльностi 

застосовувати бухгалтерськi рахунки класу 9 Плану рахункiв, клас 8 - не застосовувати. 

31. Товар, який незатребуваний зi складу бiльше трьох мiсяцiв, може бути уцiнений до цiни 

можливої реалiзацiї. Товар, який морально застарiлий у зв'язку з науково-технiчним прогресом 

виключити з балансової вартостi оборотних активiв i вiднести на результати фiнансової дiяльностi. 

32. Затвердити систему оплати працi: 

а) за штатним розкладом - для IТП i службовцям; 

б) за погодинними i вiдрядними розцiнками i робiтникiв на окладах, робiтникiв основного i 

допомiжного виробництва. 

Включити до системи оплати працi перелiк витрат на виплату основної та додаткової заробiтної 

плати, iнших видiв заохочень i виплат. Виходячи з тарифних ставок у виглядi премiй, заохочень, 

витрат на виплату за виконанi роботи (послуги) згiдно з договорами цивiльно-правового 

характеру, будь-якi iншi виплати в грошовiй або натуральнiй формi якi можуть бути встановленi 

домовленiстю сторiн. 

33. Покласти вiдповiдальнiсть за ведення податкового облiку на головного бухгалтера 

пiдприємства. 

  

ПАТ "Слов`янський завод високовольтних iзоляторiв" є єдиним вагомим виробником 

електротехнiчного фарфору на територiї України, а також одним iз провiдних пiдприємств-

виробникiв даної продукцiї на територiї країн СНД i близького зарубiжжя. Номенклатура 

виробляємої продукцiї ранiше налiчувала бiльше 350 найменувань. 

У звiтному роцi завод не виробляв продукцiю у зв'язку з зупинкою виробництва починаючи з 

жовтня 2013р тому, що закiнчилась дiя iснуючих договорiв аренди промислових примiщень та 

обладнання, без подальшого iх подовження, та наступнi подiї на Сходi України, у тому числi за 

мiсто розташуванням пiдприємства, що вiдбувались з квiтня 2014р не дали можливостi поновити 

аренднi вiдносини на примiщення та обладнання, прибавити фахiвцiв та знову почати виробничу 

дiяльнiсть. 

Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв 

До зупинки виробництва пiдприємство спiвпрацювало з багатьма великими апаратними 

пiдприємствами, якi виробляють енерго- й електрообладнання, з енергогенеруючими (ТЕС, АЕС, 

ГЕС, ТЕЦ) й енергорозподiльчими (магiстральнi й мiськi енергомережi, обленерго) компанiями, iз 

залiзницею, пiдприємствами, якi виконують проектно-монтажнi роботи в галузi енергетики як 

України так i держав СНД. Завод мав постiйнi закази вiд перелiчених компанiй, своєчасно i якiсно 

їх забезпечував й виконував. 

Пiсля зупинки виробництва пiдприємтсво закривало свої забов'язання за попереднiми договорами 

продажем iзоляторiв, закупленних у iншiх виробникiв з надiєю на подальшi взаємовiдносини з 

компанiями, що використовують продукцiю СЗВI пiсля вiдновлення виробництва. 

Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення 

ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту 

Основними ризиками в дiяльностi пiдприємства є: 

- вiдсутнiсть умов для подальшого виробничого процессу (вiдсутнiсть власних виробничих 

примiщень та обладнання); 

- знаходження у зонi риску у зв'язку з провадженням АТО; 



- складне фiнансово-економiчне становище в країнi; 

- нестабiльнiсть в економiчнiй й енергетичнiй галузях; 

- слабке й нерiтмичне фiнансування енергетичної галузi; 

- коливання курсу валют й обвальний рост цiн на енергоносiї, сировину та комплектуючi; 

- викокий рiвень iнфляцiї; 

- поява на ринку енергетики неякiсної й дешевої продукцiї; 

- залежнiсть вiд сировини, використовуємої в виробництвi, яка надходить по iмпорту; 

- постiйне пiдвищення вартостi на автомобiльнi й залiзничнi перевозки. 

Правлiння товариства має плани та намiри вiдновити виробництво, марку СЗВI та вплив на 

енергетичний ринок України, Європи та країн близького Зарубiжжя. Але цi плани i намiри 

можливi до виконання за умови припинення сучасних подiй, АТО, змiни економiчної ситуацi в 

регiонi та iнвестацiйнi можливостi. 

  

Основнi придбання активiв за останнi п"ять рокiв (тис.грн.): 

Найменування 2013р. 2014р 2015р. 2016р.2017р. 

Будiвлi та споруди 0 0 0 0 0 

Машини та обладнання 2689 590 0 0 0 

Рахувальна технiка 85 0 0 0 0 

Iнвентар 35 0 0 0 0 

Земельна дiлянка 0 0 0 0 0 

Транспортнi засоби 0 0 0 0 0 

Вимiрювальнi прилади 0 0 0 0 0 

Нематерiальнi активи 883 0 0 00 

Усього 3692 590 0 0 0 

Вiдчуження (продажа) активiв за останнi п "ять рокiв (тис.грн) 2013р. 2014р. 2015р. 2016р.2017р. 

Земельна дiлянка - - - - - 

Робоче обладнання 3581 40 3309 3235 0 

Споруди та будинки - - - 1304 - 

Транспортнi засоби 519 490 - 63 - 

Хоз.инвентар 15 - - 50 - 

Вимiрювальнi прибори 12 - - 104 - 

Рахувальна технiка - - - 22 - 

Усього 4127 530 3309 4778 - 

Списання основних засобiв за останнi п ять рокiв (тис.грн.) 

2013р. 2014р. 2015р 2016р. 

Будiвлi та споруди 3 1185 27 40 0 

Машини та обладнання 81 182 5193 1447 0 

Рахувальна технiка 22 0 92 169 0 

Iнвентар 211 1 208 50 0 

Транспортнi засоби 18 423 10 4 0 

Вимiрювальнi прибори 6 0 90 13 8 

Iншi 0 0 0 0 8 

Усього 341 1791 5620 1723 16 

У 2017 роцi товариство модернiзацiю основних засобiв непроводило, виведено з експлуатацiї - на 

16 тис. грн, Списано основних засобiв на суму 16 тис.грн. це вимiрювальна технiка-мобiльний 

телефон NOKIA Oro має залишкову вартiсть в сумi 3 тис.грн. так. як вiн не пiдлягає ремонту в 

зв'язку з виходом зi строя процесора, МНМА в сумi - 3 тис.грн та бiблiотечний фонд -5 тис.грн. 

На 2018 рiк пiдприємство не планує будь яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його 

господарською дiяльнiстю в зв'язкуз припиненням виробництва. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або виконавчого органу, 



афiлiйованими особами або з iншiми пов'язанними особами емiтентом або його 

дочiрнiми/залежними пiдприємствами в звiтному роцi не укладались 

  

Активи пiдприємства складають 12168 тис.грн. Вони подiляються на необоротнi активи, оборотнi 

активи та витрати майбутнiх перiодiв. До необоротних активiв вiдносяться незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї та основнi засоби. 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 01.01.2017 року складено згiдно МСФЗ складають 

554 тис. грн., це придбанi нематерiальнi активи (програмне забезпечення) якi не введенi в 

експлуатацiю тому,що повнiстю незавершена робота по їх вводу в експлуатацiю. 

Основнi засоби пiдприємства складають 494 тис. грн. за залишковою вартiстю i складенi згiдно 

МФСЗ. Всi основнi засоби мають виробниче призначення, з них: 

- будiвлi та споруди – 494 тис. грн. 

Значнi правочини емiтента щодо основних засобiв. 

Значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв не вiдбувалося. Пiдприємство утримує 

основнi засоби з метою використання їх в процесi виробництва з виготовлення продукцiї 

(iзоляторiв) В 2017 роцi пiдприємство не займалося виробництвом продукцiї iз-за вiдсутностi 

виробничих примiщень. Основнi засоби визнаються активами, якщо термiн їх корисного 

використання (експлуатацiї) – бiльше року. Облiк основних засобiв ведеться на рахунку 10 

«Основнi засоби». Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним способом. 

Пiдприємства у 2017 роцi не випускало продукцiю, а амортизацiя була нарахована тому що 

пiдприємство на консервацiю основних засобiв не ставили. Оборотнi активи пiдприємства 

складаються iз запасiв, дебiторської заборгованостi, грошових коштiв й iнших оборотних активiв. 

Запаси на пiдприємствi вiдсутнi так як не здiйснювалося виробництво по виготовленню продукцiї. 

Виробничi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за першопочатковою вартiстю й 

вiдображаються в строчцi 1100 балансу.. Дебiторська заборгованiсть по пiдприємству складає 

11119 тис. грн. З них: векселi одержанi – 5799 тис. грн., це проданi незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї (основнi засоби якi не введенi в експлуатацiю) контрагент розрахувався векселем, 

- за наданими авансами – 5306 тис. грн., це пiдприємство сплатило аванс на придбання товарiв; 

- з бюджетом –3 тис. грн.., це розрахунки за податком на додану вартiсть; 

- iнша дебiторська заборгованiсть – 11 тис. грн., це розрахунки з контрагентами матерiали та 

послуги. 

На балансi пiдприємства звiтного перiоду в строчцi 1165 балансу вiдображенi грошовi кошти в 

сумi 1 тис. грн., якi знаходяться на банкiвських рахунках. Грошовi кошти використовуються для 

погашення заборгованостi.  

Використання основних фондiв i виробничих потужностей. 

Стан основних фондiв: 

коефiцiєнт зносу на 01.01.2018р: ( 1313 х 100) :1807 = 72,66%; 

коефiцiєнт оновлення всiх основних засобiв за 2017р : вiдсутнiй 

по промислово-виробничим фондам: вiдсутнiй 

У зв’язку з тим, що на пiдприємствi за 2017 рiк не було випуску готової продукцiї, то 

використання основних фондiв i виробничих потужностей вiдсутнє. У 2017 роцi ввода не було. 

Стан обладнання та iнших основних засобiв на пiдприємствi за 2017 рiк 

(станом на 01.01.2018 р.) 

Стан обладнання та iнших основних засобiв на пiдприємствi характеризується наступними даними 

(на 01.01.2017) :будинки, споруди, -9 фiзичних одиниць iншi основнi фонди - 1 одиницi 

(транспортнi засоби,) . З них мають залишкову вартiсть 9 фiзичних одиниць; мають залишкову 

вартiсть - «0» - 1 фiзична одиниця. Вiковий ценз вищенаведеного обладнання: 

до 5 ракiв – 0 фiзичних одиниць; 

до 10 рокiв – 0 фiзичних одиниць; 

до 20 рокiв – 1 фiзичних одиниць; 

бiльш нiж 20 рокiв – 9 фiзичних одиниць. 

У 2017 роцi було списано 1 фiзичних одиниць, ввода не було. 



Знос обладнання та iнших основних засобiв. 

За I групою основних засобiв знос складає: будинки – 59,5%, , споруди – 77,7%. За II групою 

основних засобiв знос складає: транспортнi засоби – 100%. 

Затрати на 2018 рiк : на модернiзацiю, реконструкцiю й утримання обладнання в робочому станi за 

основними й допомiжними дiльницями не плануються а також введення обладнання не планується 

в зв’язку з припиненням виробництва. Всi основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням 

пiдприємства. 

Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства. 

Впливу екологiчних питань на використання активiв пiдприємства за звiтний перiод не було i не 

передбачається на 2018 рiк. 

Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних 

засобiв. Характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис 

методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання 

виробничих потужностей пiсля ii завершення. 

У звiтному перiодi капiтальне будiвництво, розширення основних засобiв не проводилось. 

На 2018 рiк капiтальне будiвництво, розширення основних засобiв не планується в зв’язку з 

припиненням виробництва. 

  

Iнформацiя щодо проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента. 

На цей час наряду з суттєвими економiчними проблемами, як: подорожчання енергоносiїв, 

сировини, матерiалiв, ускладнення експортно-iмпортних операцiй, рiзкi коливання курсiв валют та 

iн. основна проблема,що впливає на дiяльнiсть емiтента це вiдсутнiсть власних (арендних) 

виробничих потужностей: примiщень та обладнання, що привело к зупинцi виробництва i 

наслiдком чого, є втрата ринкiв збуту продукцiї. 

Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiних обмежень. 

Дiяльнiсть пiдприємства завжди в значнiй мiрi залежила вiд законодавчих й економiчних 

обмежень. 

Сучасна сiтуацiя в умовах воєнно-єкономiчної кризи та залежнiсть вiд мiсцерозташування 

пiдприємства (роза ризику у зв'язку з близкiстю до зони АТО) ставить пiд сумнiв подальшу судьбу 

товариства, як промислового пiдприємства. 

Додатково, значнi недолiки у податковому законодавствi обмежують можливостi емiтента.  

  

Iнформацiя про факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiї за 

порушення законодавства. 

У 2017 роцi нарахування штрафiв та сплати до бюджету по пiдприємству – вiдсутнi. 

  

Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента, достатнiсть робочого капiталу для 

поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента. 

Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента. Пiдприємство має основнi засоби, 

вартiсть яких на початок року становить 1823 тис. грн., у т.ч.: 

бiблiотечний фонд – 5 тис. грн., 

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 3 тис. грн. 

На кiнець року – 1807 тис. грн., 

Знос на початок року становить –1288 тис. грн. у т.ч.: 

Знос по бiблiотечному та малоцiнним необоротним матерiальним активам становить 9 тис. грн., по 

яким нараховується 100% амортизуємої вартостi (зносу) в першому мiсяцi експлуатацiї. На кiнець 

року знос становить 1313 тис. грн.  

Залишкова вартiсть основних засобiв на початок року 535 тис. грн., на кiнець року – 494 тис. грн. 

За 2017 рiк пiдприємство не здiйснювало нi придбання нi полiпшення основних засобiв. За звiтний 

рiк нараховано амортизацiї (зносу) – 38 тис. грн. За 2017 рiк пiдприємство не випускало 



продукцiю, амортизацiю нараховували тому, 

що пiдприємство на консервацiю основних засобiв не ставила. Списано основних засобiв на суму 

16 тис. грн., у т.ч бiблiотечний фонд -5 тис.грн., 

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи -3 тис.грн. 

Достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб. 

Структура власного капiталу акцiонерного товариства у 2017 роцi становить 8824 тис. грн. 

Статутний капiтал – 20096 тис. грн.; Додатковий капiтал – 448 тис. грн.; Збитки – 11720 тис. грн. 

Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента. 

Одним iз головних показникiв фiнансового стану пiдприємства є його лiквiднiсть, що означає 

платоспроможнiсть пiдприємства, тобто можливiсть одержувати грошовi кошти в об’ємi, 

достатньому для покриття всiх необхiдних платежiв у зазначенi перiоди. Показник лiквiдностi 

визначається, як спiввiдношення грошових коштiв на банкiвських рахунках пiдприємства до 

кредиторської заборгованостi. На 01.01.2017 року показник абсолютної лiквiдностi становить – 

0,00023; на 01.01. 2018 року – 0,00030. Це свiдчить про те, що фiнансовий стан пiдприємства не 

набагато покращив свiй стан iз-за погашення кредиторської забаргованостi. 

Коефiцiєнт лiквiдностi повинен бути 0,2-0,35. В зв’язку з припиненням виробництва пiдприємство 

не нарощує оборотнi активи (запаси), якi потiм могли перетвориться в грошовi кошти.  

  

На кiнець звiтного перiоду емiтент немає зобов'язань по укладеним, але ще невиконаним 

договорам (контрактам). 

  

В умовах припинення виробництва, продовження на терiторiї Донецької областi АТО та загалної 

економiчної кризи в країнi правлiння товариства не має стратегiї розвитку та подальшої дiяльностi 

емiтента, що можливо тiльки пiсля змiни перелiчених iстотних факторiв. 

  

У звiтному роцi емiтентом не здiйснювалась полiтика дослiджень та розробок, у тому чiслi 

конструкторських у зв'язку з припиненням виробництва та з вiдсутнiстю необхiдних коштiв та 

фахiвцiв. 

  

У 2017 р. емiтент виступив стороною в наступних судових справах: 

1.Дата вiдкриття провадження у справi: 05.01.2017р. 

Сторони: позивач Управлiння Пенсiйного фонду України у м.Слов'янську та Слов'янского району 

Донецької областi, вiдповiдоч ПАТ "СЗВI" 

Змiст та розмiр позових вимог: справа № 805/4873/16-а за позовам Управлiння Пенсiйного фонду 

України до ПАТ "СЗВI" про стягнення забаргованостi по сплатi фактичних витрат на виплату та 

доставку пенсiй за списком №2 за перiод з 25.07.2016 року по 10.10.2016 року у розмiрi 122175,83 

грн. 

Найменування суду в якому розглядається справа: Донецький окружний адмiнiстративний суд. 

Поточний стан розгляду: 

05.01.2017 року Донецький окружний адмiнiстративний суд рiшення по справi № 805/4873/16-а 

задовольнив вимоги УПФ та стягнув з ПАТ "СЗВI" зоборгованiсть у розмiрi 122175,83 грн. на 

корист УПФУ у м.Слов'янську 

2. Дата вiдкриття провадження у справi:06.02.2017року. 

Сторони: позивач Управлiння Пенсiйного фонду України у м. Сло'янську та Слов'янському районi 

Донецької областi 

вiдповiдач ПАТ "СЗВI". 

Змiст та розмiр позових вимог: справа № 805/572/17-а за позовом Управлiння Пенсiйного фонду 

України у м.Слов'янську до ПАТ "СЗВI" про стягнення забаргованостi по сплатi фактичних витрат 

на виплату та доставку пенсiй за списком №2 за перiод з 01.10.2016 року по31.12.2016 року у 



розмiрi 122942,66 грн. 

Найменування суду в якому розглядаеться справа: Донецький окружний адмiнiстративний суд. 

Поточний стан розгляду: 

08.04.2017року по справi № 805/572/17-а про вiдкриття виконавчого провадження (юстицiї) 

задовольнив вимого УПФ про стягнення з ПАТ "СЗВI" заборгованiсть у розмiрi 122942,66 грн. 

3. Дата вiдкриття провадження у справi: 03.05.2017 року. 

Сторони: позивач Управлiння Пенсiйного фонду Укоаїни у м.Сло'янську та Слов'янському районi 

Донецької областi 

вiдповiдач ПАТ "СЗВI". 

Змiст та розмiр позових вимог: справа №805/1798/17-а за позовом Управлiння Пенсiйного фонду 

України у м.Слов'янську до ПАТ "СЗВI" про стягнення забаргованостi по сплатi фактичних витрат 

на виплату та доставку пенсiй за списком №2 за перiод з 01.01.2017 року по31.03.2017 року у 

розмiрi 133278,87 грн. 

Найменування суду в якому розглядаеться справа: Донецький окружний адмiнiстративний суд. 

Поточний стан розгляду: 

03.05.2017 року Донецький окружний адмiнiстративний суд рiшення по справi № 805/1798/17-а 

задовольнив позовнi вимоги УПФУ у м.Слов'янську та стягнув з ПАТ "СЗВI" на користь УПФУ у 

м. Слов'янську забаргованiсть у розмiрi 133278,87грн. 

4. Дата вiдкриття провадження у справi: 01.09.2017 року 

Сторони: позивач Управлiння Пенсiйного фонду Укоаїни у м.Сло'янську та Слов'янському районi 

Донецької областi 

вiдповiдач ПАТ "СЗВI". 

Змiст та розмiр позових вимог: справа №805/3036/17-а за позовом Управлiння Пенсiйного фонду 

України у м.Слов'янську до ПАТ "СЗВI" про стягнення забаргованостi по сплатi фактичних витрат 

на виплату та доставку пенсiй за списком №2 за перiод з 01.04.2017 року по30.06.2017 року у 

розмiрi 124903,71 грн. 

Найменування суду в якому розглядаеться справа: Донецький окружний адмiнiстративний суд. 

Поточний стан розгляду: 

11.10.2017 року Донецький окружний адмiнiстративний суд рiшення по справi № 805/3036/17-а 

задовольнив позовнi вимоги УПФУ у м.Слов'янську та стягнув з ПАТ "СЗВI" на користь УПФУ у 

м. Слов'янську забаргованiсть у розмiрi 124903,71грн. 

5. Дата вiдкриття провадження у справi:03.10.2017року 

Сторони: позивач Управлiння Пенсiйного фонду Укоаїни у м.Сло'янську та Слов'янському районi 

Донецької областi 

вiдповiдач ПАТ "СЗВI". 

Змiст та розмiр позових вимог: справа №805/2695/17-а за позовом Управлiння Пенсiйного фонду 

України у м.Слов'янську до ПАТ "СЗВI" про стягнення забаргованостi по сплатi фактичних витрат 

на виплату та доставку пенсiй за списком №1 за перiод з 25.02.2017 року по30.06.2017 року у 

розмiрi 7367,67 грн. 

Найменування суду в якому розглядаеться справа: Донецький окружний адмiнiстративний суд. 

Поточний стан розгляду: 

03.10.2017 року Донецький окружний адмiнiстративний суд рiшення по справi № 805/2695/1-а 

задовольнив позовнi вимоги УПФУ у м.Слов'янську та стягнув з ПАТ "СЗВI" на користь УПФУ у 

м. Слов'янську забаргованiсть у розмiрi 7367,67грн. 

6. Дата вiдкриття провадження у справi:02.11.2017 року. 

Сторони: позивач Управлiння Пенсiйного фонду Укоаїни у м.Сло'янську та Слов'янському районi 

Донецької областi 

вiдповiдач ПАТ "СЗВI". 

Змiст та розмiр позових вимог: справа №805/3852/17-а за позовом Управлiння Пенсiйного фонду 

України у м.Слов'янську до ПАТ "СЗВI" про стягнення забаргованостi по сплатi фактичних витрат 

на виплату та доставку пенсiй за списком №2 за перiод з 01.07.2017 року по30.09.2017 року у 

розмiрi 128888,62 грн. 

Найменування суду в якому розглядаеться справа: Донецький окружний адмiнiстративний суд. 



Поточний стан розгляду: 

20.11.2017 року Донецький окружний адмiнiстративний суд рiшення по справi № 805/3852/17-а 

задовольнив позовнi вимоги УПФУ у м.Слов'янську та стягнув з ПАТ "СЗВI" на користь УПФУ у 

м. Слов'янську забаргованiсть у розмiрi 128888,62грн. 

7.Дата вiдкриття провадження у справ :01.11.2017 року. Сторони: позивач Управлiння Пенсiйного 

фонду Укоаїни у м.Сло'янську та Слов'янському районi Донецької областi 

вiдповiдач ПАТ "СЗВI". 

Змiст та розмiр позових вимог: справа №805/3854/17-а за позовом Управлiння Пенсiйного фонду 

України у м.Слов'янську до ПАТ "СЗВI" про стягнення забаргованостi по сплатi фактичних витрат 

на виплату та доставку пенсiй за списком №1 за перiод з 01.07.2017 року по30.09.2017 року у 

розмiрi 4396,92 грн. 

Найменування суду в якому розглядаеться справа: Донецький окружний адмiнiстративний суд. 

Поточний стан розгляду: 

02.11.2017 року Донецький окружний адмiнiстративний суд рiшення по справi № 805/3854/17-а 

задовольнив позовнi вимоги УПФУ у м.Слов'янську та стягнув з ПАТ "СЗВI" на користь УПФУ у 

м. Слов'янську забаргованiсть у розмiрi 4396,62грн. 

8.Дата вiдкриття провадження у справi:08.12.2017року. 

Сторони: позивач Управлiння Пенсiйного фонду Укоаїни у м.Сло'янську та Слов'янському районi 

Донецької областi 

вiдповiдач ПАТ "СЗВI". 

Змiст та розмiр позових вимог: справа №805/4274/17-а за позовом Управлiння Пенсiйного фонду 

України у м.Слов'янську до ПАТ "СЗВI" про стягнення забаргованостi по сплатi фактичних витрат 

на виплату та доставку пенсiй за списком №1 за перiод з 01.10.2017 року по30.11.2017 року у 

розмiрi 3896,64 грн. 

Найменування суду в якому розглядаеться справа: Донецький окружний адмiнiстративний суд. 

Поточний стан розгляду: 

18.12.2017 року Донецький окружний адмiнiстративний суд рiшення по справi № 805/4274/17-а 

задовольнив позовнi вимоги УПФУ у м.Слов'янську та стягнув з ПАТ "СЗВI" на користь УПФУ у 

м. Слов'янську забаргованiсть у розмiрi 3896,64грн. 

9.Дата вiдкриття провадження у справi:11.12.2017 року. 

Сторони: позивач Управлiння Пенсiйного фонду Укоаїни у м.Сло'янську та Слов'янському районi 

Донецької областi 

вiдповiдач ПАТ "СЗВI". 

Змiст та розмiр позових вимог: справа №805/4272/17-а за позовом Управлiння Пенсiйного фонду 

України у м.Слов'янську до ПАТ "СЗВI" про стягнення забаргованостi по сплатi фактичних витрат 

на виплату та доставку пенсiй за списком №2 за перiод з 01.10.2017 року по30.11.2017 року у 

розмiрi 90094,95 грн. 

Найменування суду в якому розглядаеться справа: Донецький окружний адмiнiстративний суд. 

Поточний стан розгляду: 

17.12.2017 року Донецький окружний адмiнiстративний суд рiшення по справi № 805/4272/17-а 

задовольнив позовнi вимоги УПФУ у м.Слов'янську та стягнув з ПАТ "СЗВI" на користь УПФУ у 

м. Слов'янську забаргованiсть у розмiрi 90094,95грн. 

10.Дата вiдкриття провадження у справi: 12.12.2016 року. 

Сторони: позивач Публiчне акцiоперне товариство "Слов'янський завод високовольтних 

iзоляторiв" у Слов'янську та Слов'янського району Донецької областi, вiдповiдач Слов'янська 

об'єднана державна податкова iнспекцiя головного управлiння державної фiскальної служби у 

Донецькiй областi. 

Змiст та розмiр позових вимог: справа № 805/4823/16-а за позовом ПАТ "СЗВI" у м. Слов'янську 

Донецокої областi до ОДПI ГУ ДФС у м. Слов'янську Донецької областi про визнання 

протиправними та скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0005541201 вiд 08.06.2016 

року у розмiрi 332838 грн. за березень 2016 року. 

Найменування суду в якому розглядається справа: Донецький окружний адмiнiстративний суд. 

Поточний стан розгляду: 



24.04.2017року Донецький окружний адмiнiстративний суд по справi № 805/4823/16-а постановив 

у задоволенi позивних вимог -вiдмовити 

11.Дата вiдкриття провадження у справi: 13.06.2017 року  

Сторони: позивач Публiчне акцiоперне товариство "Слов'янський завод високовольтних 

iзоляторiв" у Слов'янську та Слов'янського району Донецької областi, вiдповiдач Слов'янська 

об'єднана державна податкова iнспекцiя головного управлiння державної фiскальної служби у 

Донецькiй областi. 

Змiст та розмiр позових вимог: справа № 805/4823/16-а за позовом ПАТ "СЗВI" у м. Слов'янську 

Донецокої областi до ОДПI ГУ ДФС у м. Слов'янську Донецької областi про визнання 

протиправними та скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0005541201 вiд 08.06.2016 

року у розмiрi 332838 грн. за березень 2016 року. 

Найменування суду в якому розглядається справа: Донецький апеляцiйний адмiнiстративний суд. 

Поточний стан розгляду: 

13.06.2017року Донецький апеляцiйний адмiнiстративний суд по справi № 805/4823/16-а залишив 

без змiн. 

12.Дата вiдкриття провадження у справi:07.07.2017 року.м.Київ К/800/22976/17 

Сторони: позивач Публiчне акцiоперне товариство "Слов'янський завод високовольтних 

iзоляторiв" у Слов'янську та Слов'янського району Донецької областi, вiдповiдач Слов'янська 

об'єднана державна податкова iнспекцiя головного управлiння державної фiскальної служби у 

Донецькiй областi. 

Змiст та розмiр позових вимог: справа № 805/4823/16-а за позовом ПАТ "СЗВI" у м. Слов'янську 

Донецокої областi до ОДПI ГУ ДФС у м. Слов'янську Донецької областi про визнання 

протиправними та скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0005541201 вiд 08.06.2016 

року у розмiрi 332838 грн. за березень 2016 року. 

Найменування суду в якому розглядається справа: Вищий адмiнiстративний суд України. 

Поточний стан розгляду: 

Рiшення по справi не прийнято. 

  

I. Iнформацiя про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi 

аналiтичної довiдки (в довiльнiй формi). Економiчнi показники за 2017 рiк у порiвняннi з 2016 та 

2015 роками. 

1. Обсяг товарної продукцiї (тис. грн.): 2015р. – 0,0; 2016р -0,0; 2017 р.-0,0; 2016р. вiдносно до 

2017 р. (%) – 0,0 

У 2015 р. – 0,0; 2016р- 0,0; 2017р- 0,0 , вiдносно до 2016р. (%) - 0,0. 

У зв'язку з припиненням виробництва товарна продукцiя у 2017р не вироблялась. 

2. Фонд оплати працi (тис. грн.): 2015р – 83,2; 2016 р. – 100,4; 2017р-56,4 ,вiдносно до 2016 р. (%) 

– -43,8. 

3. Середньосписочна чисельнiсть (чол): 2015р -1; 2016 р.- 1,2017р-1 вiдносно до 2016 р. (%) -1. 

4. Середньомiсячна заробiтна плата 1-го (грн.): 2015р – 3637,8; 2016р – 4525,8;2017р.-1566,7; 

вiдносно до 2016 р. (%) - -65,4 

5. Реалiзацiя основної продукцiї (тис. грн.): 2015р – 0,0; 2016 - 0,0, 2017р-0,00 вiдносно до 2016 р. 

(%) - 0,0. 

6. Фiнансовий результат (тис. грн.): 2015 р. - - 247 (збитки); 2016р - - 756(прибуток);2017р - -324 

(збитки). 

Виходячи з наведених данних можно зробити висновок, що показники 2017р погiршився з 

попереднiми перiодами. у зв'язку з припиненням виробництва. 



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: 
535 494 0 0 535 494 

будівлі та 

споруди 
531 494 0 0 531 494 

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 

інші 4 0 0 0 4 0 

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 535 494 0 0 535 494 

Опис 

Опис: 

Ступiнь зносу на початок 2017 року / ступiнь зносу на кiнець 2017 року. Основних 

засобiв: 70,6% / 72,6%. Утому числi: основного виробництва 0,0% / 0,0%; машини та обладнання 

0,0% / 0,0%; будинки та споруди 70,6% / 72,6%. Ступiнь зносу невиробничого призначення 

вiдсутнiй. Коефiцiєнт використання обладнання вiдсутнiй тому, що на пiдприємствi не 

випускалася продукцiя. Емiтент спецiалiзується на випуску електротехнiчного фарфору. 

Пiдприємство розташовано близько до сировинних баз Донецької областi. Первiсна вартiсть 

основних засобiв на кiнець року становить 1807 тис. грн. Невиробничого призначення основних 

засобiв на пiдприємствi вiдсутнi. Нараховано зносу 38 тис. грн. Ступiнь використання 

невиробничого призначення вiдсутня, тому що основнi засоби невиробничого призначення не 

приймають участi у виробничому процесi. У технологiчному циклi виробництва основнi засоби не 

приймали iз-за вiдсутностi випуску продукцiї. Обмежень на використання основних засобiв 

немає.Залишкова вартiсть основних засобiв складає, 494 тис. грн., невиробничого призначення – 0 

тис. грн.  

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 
8824 9186 



грн)  

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
20096 20096 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

20096 20096 

Опис 

Опис: 

Чистi активи у 2017 роцi склали 8824 тис. грн.. Для розрахунку чистих активiв треба з активiв 

пiдприємства, якi вiдображено у строчцi 1300 (графи 3,4) балансу пiдприємства, вiдрахувати 

всi зобов’язання: строка 1595 (графи3,4), строка 1695 (графи3,4). Активи пiдприємства на 

кiнець звiтного року : 12168 тис. грн. – 3344 тис. грн.. = 8824 тис. грн. чистi активи за 2016 рiк 

склали 9186тис. грн. Активи пiдприємства на початок звiтного року: 13481 тис. грн. - 4295 

тис. грн. = 9186 тис. грн.  

Висновок 

Висновок: 

Вартiсть чистих активi акцiонерного товариства за 2017 рiк менше вiд статутного 

капiталу, що не вiдповiдає вимогам законодавства, а саме п.3 ст.155 Цивiльного кодексу 

України. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0.00 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 

цінними паперами 
X 0.00 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 
X 0.00 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0.00 X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X 0.00 X X 

за векселями (всього) X 0.00 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі 

за похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0.00 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0.00 X X 

Податкові зобов'язання X 1 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0.00 X X 

Інші зобов’язання та 

забезпечення 
X 3343 X X 

Усього зобов’язань та 

забезпечень 
X 3344 X X 



Опис: 

Опис: 

У стрiчцi «Податковi зобов’язання» в сумi 1 тис. грн. – це податок з доходiв фiзичних осiб. У 

стрiчцi «Iншi зобов’язання» в сумi 3343 тис. грн.: 1)кредиторська заборгованiсть за товари 

роботи i послуги в сумi 440 тис. грн. 2) Зi страхуванням – 1163 тис. грн. 3) З оплати працi –

106 тис. грн. 4) З учасниками – 64 тис. грн. 5) поточнi забезпечення - це нараховане 

забезпечення на виплату льотну пенсiю в сумi 538тис.грн., 6) iншi поточнi зобов’язання – 

1032тис. грн.  

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 
Електротехнiчний 

фарфор 
0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 

2 Iншi 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 

* 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 
Не було у зв'язку з вiдсутнiстю у 2017р. виробництва та 

реалiзацiї продукцiї - припинення виробництв 
0.00 

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженною 

вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма 

"Аудит-Менеджер" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
40949336 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
м.Днiпро, проспект Слобожанський,90-

36 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
4689 01.12.2016 

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** 

Не має Не має Не має до 01.12.2021 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

0676 

23.02.2017 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 
01.01.2017 

31.12.2017 



Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) Не має 

Номер та дата договору на проведення аудиту 
16-2018-А 

14.02.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
14.02.2018 

30.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 30.03.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 10000.00 

* 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 обмеженною 

вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"Аудит-Менеджер" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
40949336 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
м.Днiпро, проспект Слобожанский, 

90-36 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
4689 01.12.2016 

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** 

Не має Не має Не має до 01.12.2021 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

0676 

23.02.2017 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 
01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) Не має 

Номер та дата договору на проведення аудиту 
16-2018-А 

14.02.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
14.02.2018 

30.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 30.03.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 10000.00 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Вих. №2018-1-36 вiд 30.03.2018 р.  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо фiнансової звiтностi 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ IЗОЛЯТОРIВ» 

за 2017 рiк 

Адресат: 

Акцiонерам та Правлiнню 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ IЗОЛЯТОРIВ» 



Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ IЗОЛЯТОРIВ» (далi - Компанiя), що включає баланс (Звiт про 

фiнансовий стан) компанiї на 31 грудня 2017 року, звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), звiт про 

власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Основа для висловлення думки 

iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ IЗОЛЯТОРIВ» 

на 31 грудня 2017 р. та фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Основа для думки iз застереженням 

Компанiєю у складi оборотних активiв станом на 31.12.2017 року облiковується сума векселiв одержаних у розмiрi 

5799 тис. грн. зi строком погашення у 2020 роцi. Приведення заборгованостi за одержаними векселями до теперiшньої 

вартостi та вiдповiднi коригування у фiнансовiй звiтностi Компанiєю не здiйснено. Розрахунково теперiшня вартiсть 

одержаних векселiв Компанiї станом на 31.12.2017 року має складати 4297 тис. грн. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами 

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

вiдношенню до компанiї згiдно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

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. Додатково 

до питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що описанi нижче питання є 

ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. 

Судовi позови 

В ходi звичайної дiяльностi Компанiя має справу з судовими позовами. Зазначене питання знаходиться у зонi 

пiдвищеного ризику та потребувало значного судження управлiнського персоналу. Iнформацiю щодо судових справ 

наведено у Примiтцi «Фактичнi та потенцiйнi фiнансовi зобов'язання». 

Оцiнка зобов’язань за пенсiйними планами  

Оцiнка зобов’язань за пенсiйними планами перед робiтниками виконана Компанiєю без залучення професiйних 

актуарiїв, що потребувало значного судження управлiнського персоналу. Iнформацiю щодо нарахування забезпечення 

за пенсiйними планами наведено у Примiтцi 13 «Поточнi забезпечення» до фiнансової звiтностi. 

Параграф з iнших питань 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена за формами, визначеними у додатку 1 до Нацiонального положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого наказом Мiнфiну 

вiд 07.02.2013 р. № 73, що є обов’язковими для використання Компанiями в Українi. 

Iнша iнформацiя  

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя Компанiї за 2017 рiк, а саме 

регулярна рiчна iнформацiя емiтентiв цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик) включає: 

титульний аркуш; 

змiст; 

основнi вiдомостi про емiтента; 

iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; 

вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб; 

iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств); 

iнформацiю про рейтингове агентство; 

iнформацiю про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); 

iнформацiю про посадових осiб емiтента; 

iнформацiю про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента (для акцiонерних товариств, крiм 

публiчних акцiонерних товариств), або iнформацiю про осiб, що володiють 5 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента (для 

публiчних акцiонерних товариств); 

iнформацiю про загальнi збори акцiонерiв; 

iнформацiю про дивiденди; 

iнформацiю про осiб, послугами яких користується емiтент; 

вiдомостi про цiннi папери емiтента; 

опис бiзнесу; 

iнформацiю про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; 



iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; 

вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду; 

iнформацiю про стан корпоративного управлiння (для акцiонерних товариств); 

звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими 

здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва). 

Iнша iнформацiя подається у вiдповiдностi до вимог рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року «Про затвердження 

Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв». 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та 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 виглядає та- кою, що мiстить суттєве викривлення. 

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, 

ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б 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 3 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 компанiї 

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

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

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

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть 

вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї. 

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 аудиторськi докази, що 

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

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

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

контролю;  

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 

якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю4 ;  

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть 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 компанiї 

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 

компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.  

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

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

вiдображення.  

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

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

контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  

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

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

такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З 

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

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

ключовими. 



Директор ТОВ АФ «Аудит-Менеджер» М.М. Братерська 

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

палатою України - Свiдоцтво за №4689, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України №334/3 вiд 01 грудня 

2016 року. Термiн дiї свiдоцтва – до 01 грудня 2021 року. 

Пiдпис аудитора: 

Аудитор  

Iонова Олена Вiкторiвна 

Сертифiкат аудитора №0092, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України №212/3 вiд 25.03.2010р. Термiн дiї 

сертифiкату – до 17.04.2020 року. 

Дата складання висновку (звiту): 30 березня 2018 року 

Адреса аудитора: м. Днiпро, проспект Слобожанський, 90-36 

* 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 0 0 

2 2016 0 0 

3 2015 0 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): Нi 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): Нi 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): Iнше (запишiть): Iнше (запишiть): Нi Iнше (запишiть): Iнше 

(запишiть): Iнше (запишiть): Останнi позачерговi збори акцiонерiв Товариства 

проводились 02.08.2008 р. (протокол № 12).Було розглянуто одне питання: 1) 

Внесення змiн до Статуту Товариства (шляхом затвердження його в новiй 

редакцiї) у зв`язку iз збiльшенням статутного капiталу, пiдсумками закритого 

(приватного) розмiщення акцiй та iнших у вiдповiдностi до законодавства 

України. У звiтному роцi позачерговi збори не проводились.  

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 
Нi 

Інше (зазначити) Не має 

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

непроведення 
Нi 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 
Нi 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 6 

членів наглядової ради - акціонерів 6 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

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 6 

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

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) Нi 

 

Не має 

 

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)  
У складi наглядової ради комiтети 

не створенi 

Інші (запишіть)  
У складi наглядової ради комiтети 

не створенi 

 

Не зазначаеться 

Не зазначаеться 

 

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)  

Винагорода виплачуеться тiльки 

головi наглядової ради у 

вiдповiдностi до рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв 

(протокол № 15 вiд 02.04.2011р.) 

на умовах цивiльно- правового 

договора, укладеного мiж 

товариством в особi голови 

правлiння та головою наглядової 

ради. 

 

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): Iнше (запишiть): Iнше (запишiть): Iнше (запишiть): У Статутi. 

Положеннi про наглядову раду Товариства зазначенi умови щодо вiдповiдальностi 

членiв наглядової ради у межах своїх повноважень 

 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)  

Останнiй раз новi члени 

наглядової ради у кiлькостi 2 осiб 

були обранi загальними збороми 

акцiонерiв Товариства 02.04.2011р 

(протокол №15)  

 

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 7 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) Ні Ні Так Ні 



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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Ні Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  

Iншi документи вiдсутнi. Статут 

Товариства мiстить положення 

щодо посадових осiб, акцiї 

акцiонерного Товариства. 

Порядок розподiлу прибутку. 

 



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  

Так Так Так Так 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  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Так Так Так Так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) Не має 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 



 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Не має 

 

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) 

В минулому роцi перевiрка 

фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства 

здiйснювала тiльки ревiзiйна 

комiсiя. 

 

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)  Не має 

 

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): Не має    

 

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) Ні 

 

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

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Не має  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

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

Не має  

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 

Не має 

 

 

 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Слов'янський завод високовольтних 

iзоляторiв" 

за ЄДРПОУ 00214652 

Територія  за КОАТУУ 00214652 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 23.43 

Середня кількість 

працівників 
1  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
Україна, 84105 Донецька обл. м.Слов'янськ 

вул. Краматорська,79 
 

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 0 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 554 554 8037 

Основні засоби: 1010 535 494 5786 

первісна вартість 1011 1823 1807 25229 

знос 1012 1288 1313 19443 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 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 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 458 

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 1089 1048 14281 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 24029 

Виробничі запаси 1101 0 0 4192 

Незавершене виробництво 1102 0 0 1113 

Готова продукція 1103 0 0 18279 

Товари 1104 0 0 445 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 5799 5799 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 763 0 3712 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

5306 

 

5306 

 

419 

з бюджетом 1135 1 3 6012 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 487 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 522 11 336 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 1 251 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 1 1 251 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 7 

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 0 0 503 

Усього за розділом II 1195 12392 11120 35353 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 13481 12168 49641 

 

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 20096 20096 20096 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 486 448 4920 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -11396 -11720 -200 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 9186 8824 24816 

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 1465 

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 1465 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 1716 440 12605 

за розрахунками з бюджетом 1620 1 1 269 

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

за розрахунками зі страхування 1625 627 1163 795 

за розрахунками з оплати праці 1630 108 106 1979 

за одержаними авансами 1635 0 0 4962 

за розрахунками з учасниками 1640 64 64 64 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 550 538 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1229 1032 2686 

Усього за розділом IІІ 1695 4295 3344 23360 

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 13481 12168 49641 

 

Примітки 

Баланс товариства складено згiдно МСФЗ. В статтi 

«Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» вiдображено 

виготовлення та придбання основних та малоцiнних 

необоротних матерiальних активiв. За 2017 рiк 

пiдприємство не закупало нiяких основних засобiв. На 

початок року незавершених капiтальних iнвестицiй 

становлять 554 тис.грн.це програмне зпбезпечення по якiй 

не завершена робота i в експлуатацiю не введена, на 

кiнець 2017 року становлять 554 тис.грн. В 2017 роцi було 

зроблено списання основних засобiв на суму 16 тис. грн. 

по першепочатковiй вартостi по прийняттю повного 

фiзичного зносу в тому числi МНМА-3тис.грн. 

бiблiотечний фонд 5тис. грн. В строчцi 1012 гр.3 Балансу 

вiдображена сума зносу 1288 тис. грн. За рiк нарахована 

сума зносу 38 тис. грн., та при лiквiдацiї сума зносу 



становить – 13 тис. грн., . на кiнець року сума зносу 

становить – 1313 тис. грн. Балансова залишкова вартiсть 

на початок руку в стр.1010 графи 3 Балансу 535 тис.грн. 

Балансова залишкова вартiсть на кiнець року стр.1010 гр.4 

становить –494 тис. грн. На пiдприємствi прийнято 

рiшення, що оцiнка запасiв при видачi їх у виробництво 

здiйснюється за методом iдентифiцированої собiвартостi. 

Оцiнку запасiв для роздрiбної торгiвлi виконувати за 

цiнами продажу. Запаси перiодично переглядаються з 

метою створення резервiв пiд погiршення якостi, старiння 

або надлишок запасiв. 

В стр. 1120 гр. 4 вiдображена дебiторська заборгованiсть з 

векселями одержаними в сумi 5799 тис. грн. – це 

контрагент ТОВ НПП «Укрспецкерамикавогнеупор» 

розплатилася векселем за реалiзований товар. 

В стр. 1125 гр. 3 вiдображена дебiторська заборгованiсть 

за продукцiю в сумi 763 тис. грн., у тому числi: 

ТОВ «ВО СЗВI» м.Слов’янськ – 763 тис. грн.;на кiнець 

року дебiторська забаргованiсть списана згiдно акту 

взаємних рахункiв. 

В стр.1130 гр.4 вiдображена дебiторська заборгованiсть за 

виданими авансами в сумi 5306 тис. грн., у тому числi: 

ТОВ « СЗВО» м. Слов’янськ – 5306 тис. грн.; 

В стр. 1135 гр.4 вiдображена дебiторська заборгованiсть з 

бюджетом в сумi 3 тис. грн., у тому числi: 

Розрахунки з ПДВ – 3 тис.грн. 

В стр. 1155 гр.4 вiдображена iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть в сумi 11 тис. грн.,у тому числi: 

ЖКГ «Комунальнi послуги» м.Слов’янськ – 8 тис. грн.; 

Iншi – 3 тис. грн. 

В стр. 1165 гр.4 вiдображено грошовi кошти якi 

знаходяться на розрахунковому рахунку в сумi 1 тис. грн. 

В стр. 1405 гр.4 вiдображена дооцiнка основних засобiв в 

сумi 448 тис. грн. Дооцiнка в порiвняннi з початком року 

зменшилась на 38 тис. грн. на суму нарахованої 

амортизацiї. 

В стр. 1420 гр.3 вiдображенi збитки, на початок року вони 

становили 11396 тис.грн. За 2017 рiк пiдприємство 

получило збитки до оподаткування в сумi 362 тис. грн., а 

сума дооцiнки 38 тис. грн. зменшила збитки i на кiнець 

року збиток становить –324тис. грн. На кiнець року збиток 

по балансу становлять 11720тис грн.. 

В стр. 1615 гр.4 вiдображена кредиторська заборгованiсть 

за товари, роботи, послуги в сумi 440 тис. грн., в 

порiвняннi з початком року кредиторська забаргованiсть 

зменшилась на 1276 списання по сроку iскової давностi та 

по акту взаємних розрахункiв у тому числi: 

ТОВ "Дiслав" – 7 тис. грн. 

ТОВ "ВО СЗВI" - 21 тис.грн. 

ТОВ «Правовий континент» - 412 тис. грн. 

В стр. 1620 гр.4 вiдображена поточна заборгованiсть з 

прибуткового податку в сумi 1 тис. грн. 

В стр. 1625 гр.4 вiдображена поточна заборгованiсть зi 



страхуванням в сумi 1163 тис. грн. у тому числi 

заборгованiсть по льотним пенсiям- 13ст-1162 тис.грн., та 

ЄСВ – 1 тис.грн. 

В стр.1630 гр.4 вiдображена поточна заборгованiсть з 

оплати працi в сумi 106 тис. грн. 

В стр. 1660гр.4 вiдображенi поточнi забезпечення в сумi 

538тис. грн., у 

тому числi: 

На виплату пенсiї (13ст.) – 538тис. грн. 

В стр. 1640 гр.4 вiдображена заборгованiсть з учасниками 

в сумi 64 тис. грн. 

В стр. 1690 гр.4 вiдображена iнша поточна заборгованiсть 

в сумi 1032тис. грн., у тому числi: 

Заборгованiсть з пiдзвiтними особами – 64 тис. грн.; 

Податковий кредит – 884 тис. грн.; 

ПАТ "ПУМБ"- 21 тим.грн. 

ТОВ " ВО СЗВI" - 13 тис.грн. 

Iншi – 50 тис. грн. 

Валюта балансу на початок року становить – 

13481тис.грн., на кiнець року – 12168 тис.грн. 

Керiвник в.о. голови правлiння Малимоненко В.О. 

Керівник Малимоненко В.О. 

Головний бухгалтер Малимоненко В.О. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Слов'янський завод високовольтних 

iзоляторiв" 

за ЄДРПОУ 00214652 

 (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 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Валовий: 

 прибуток 

 

2090 

 

0 

 

0 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 335 1116 

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 ( 126 ) ( 339 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 567 ) ( 1046 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 358 ) ( 269 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 4 ) ( 152 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 362 ) ( 421 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 362 ) ( 421 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 388 

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 38 789 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 38 1177 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 38 1177 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -324 756 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 53 98 

Відрахування на соціальні заходи 2510 12 19 

Амортизація 2515 38 258 



Інші операційні витрати 2520 590 1010 

Разом 2550 693 1385 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 401918800 401918800 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 401918800 401918800 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.00090 -0.00105 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0.00090 -0.00105 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2017 рiк вiдсутнiй 

у зв'зку з припиненням виробництва. 

В стр. 2120 вiдображено iнший операцiйний дохiд в сумi 

335тис. грн, з них: 

дохiд вiд списання кредиторської забаргованостi - 335 тис. 

грн.; 

В статтi "Iншi операцiйнi витрати" в сумi 567 тис. грн. 

вiдображено: 

нарахування амортизацiї -38 тис.грн. 

нарахування забезпечення по пiльговим пенсiям –528 

тис.грн. 

iншi -1 тис.грн. 

В статтi "Адмiнiстративнi витрати" в сумi 126 тис. грн. 

вiдображено: 

зарплата адмiн.апарату - 53 тис.грн.; 

нарахування ЕСВ - 12 тис.грн., 

консультативнi послуги та аудит, аренда - 49 тис.грн.; 

послуги банкiв - 1 тис. грн.; 

судовi витрати - 11 

В статтi "Iншi витрати " 4 тис грн. це списана залишкова 

вартiсть О.З. 

Фiнансовi результати звичайної дiяльностi до 

оподаткування становлять -362 тис. грн. (збитки). 

В строцi 2355 Форми № 2 вiдображено збитки в сумi -

362тис. грн. 

У стр. 2445 гр.3 «Дооцiнка (уцiнка0 необоротних активiв 

»38 тис. грн., це дооцiнки О.З.  

У строцi "Iнший сукупний дохiд" 38 тис.грн.це 

амортизацiя на дооцiнку основних засобiв. 

сукупний дохiд складає -38 тис.грн., який зменшив 

убиток. За 2017 рiк збитки становлять - 324 тис.грн.  

Середньорiчна кiлькiсть простих iменних акцiй в обiгу за 

2017 рiк становить 401918800 штук. 

Чистий прибуток на одну акцiю становить (-0,00090) грн. 

Об`явленi дивiденди на 2017 рiк вiдсутнi тому, що 

пiдприємство має збитки. 

Керiвник в.о. голови правлiння Малимоненко В.О. 

Керівник Малимоненко В.О. 



Головний бухгалтер Малимоненко В.О. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Слов'янський завод високовольтних 

iзоляторiв" 

за ЄДРПОУ 00214652 

 (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 

 

0 

 

31 

Повернення податків і зборів 3005 0 2454 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 63 

Надходження від повернення авансів 3020 0 1 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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 48 744 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 0 ) 

 

( 5867 ) 

Праці 3105 ( 48 ) ( 337 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 810 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 19 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 19 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 63 ) 

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 ( 0 ) ( 227 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 -4030 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 4029 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 1355 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 1355 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 4029 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 -1 

Залишок коштів на початок року 3405 1 2 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 1 

 

Примітки 

Iнформацiя для складання звiту про рух грошових коштiв 

складається з таких джерел: балансу та аналiтичної 

iнформацiї до нього; звiту про фiнансовi результати; 

головної книги за 2017 рiк; iнших аналiтичних даних по 

вiдповiдним бухгалтерським рахункам. 

В першому роздiлi звiту про рух грошових коштiв 

вiдображено рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi, 

надходження грошових коштiв. 

В рядку 3095 гр-3 вiдображенi iншi надходження в сумi 48 

тис.грн.-поворотна безвiдсоткова фiнансова допомога, якi 

пiшли на виплату заробiтної плати вiдображено в рядку 

3105 в сумi - 48 тис.грн. 

Залишок грошових коштiв наведено в рядку 3415 "Звiт про 

рух грошових коштiв" - 1 тис. грн.: вiдповiдає сумi 

залишкiв грошових коштiв та їх еквiвалентiв на кiнець 

звiтного року, наведених у Балансi: стр. 1165 гр. 4. В графi 

4 Звiту про рух грошових коштiв наведено данi за 

аналогiчний перiод попереднього року. 

Використання кредиту в 2017 р. по пiдприємству 

вiдсутнiй. 

Керiвник в.о. голови правлiння Малимоненко В.О. 

Керівник Малимоненко В.О. 

Головний бухгалтер Малимоненко В.О. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Слов'янський завод високовольтних 

iзоляторiв" 

за ЄДРПОУ 00214652 

 (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) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 



Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 

Форма не заповнюється тому, що звiтнiсть ведеться за 

прямим методом. 

Керiвник: в.о.голови правлiння Малимоненко В.О. 

Керівник Малимоненко В.О. 

Головний бухгалтер Малимоненко В.О. 



   КОДИ 

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

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Слов'янський завод 

високовольтних iзоляторiв" 
за ЄДРПОУ 00214652 

 (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 20096 486 0 0 -11396 0 0 9186 

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 20096 486 0 0 -11396 0 0 9186 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -362 0 0 -362 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 -38 0 0 38 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 -38 0 0 -324 0 0 -362 

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 -38 0 0 -324 0 0 -362 

Залишок на 

кінець року 
4300 20096 448 0 0 -11720 0 0 8824 

 

Примітки 

У статтi "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" в колонцi 7 на початок року 

вiдображено суму збиткiв 11396 тис. грн. На протязi звiтного 2017 року пiдприємство 

по звiту фiнансових результатiв одержало збитки у сумi 362 тис. грн., якi вiдображено 

у строчцi 4100 колонцi 7 «Звiт про власний капiтал». У стр.4116 колонцi 4 

вiдображена сумма -(38)тис. грн., це амортизацiя об’єктiв дооцiнки яка зменшила 

«Капiтал у дооцiнках»,а у колонцi 7 « Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 

на суму 38 тис. грн. зменшилися збитки за 2017 рiк за рахунок цього пiдприємство 

получило збитки в сумi - 324 тис.грн.. На кiнець року збитки становлять -11720 тис. 

грн., а капiтал у дооцiнках становить 448 тис. грн Статутний капiтал пiдприємства 

становить 20096 тис. грн., який розподiлено на 401918800 простих iменних акцiй 

вартiстю 0,05 грн. кожна. Дивiденди за 2017 рiк не нараховувались та не 

виплачувались у зв`язку iз збитками пiдприємства. Середньорiчна кiлькiсть простих 

акцiй за 2017 рiк становить 401918800 шт. Чистий прибуток, який припадає на одну 

акцiю, становить (0,00090) грн. Торгiвля цiнними паперами (акцiями) емiтента у 2017 

роцi на внутрiшньому ринку не здiйснювалася. На зовнiшнiх ринках торгiвля 

цiнними паперами (акцiями) емiтента у 2017 роцi не здiйснювалася. Цiннi папери 

(акцiї) емiтента в лiстингу на фондових бiржах у 2017 роцi не знаходились. Цiннi 

папери (акцiї) емiтента включенi до Бiржового списку на ПАТ "Фондова бiржа 

ПФТС" у вiдповiдностi до Договору про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд 

17.08.2010 р. мiж ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" та ПАТ "Слов`янський завод 

високовольтних iзоляторiв". 

Керiвник в.о. голови правлiння Малимоненко В.О. 

Керівник Малимоненко В.О. 

Головний бухгалтер Малимоненко В.О. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ 

Випуск фiнансової звiтностi (з метою оприлюднення) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ IЗОЛЯТОРIВ» (далi - 

«Компанiя») за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, було схвалено протоколом ревiзiйної 

комiсiї учасникiв Компанiї №1 вiд 15.02.2018 року.  

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто 

перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року. 

Компанiя є публiчним акцiонерним товариством, що зареєстроване та здiйснює свою дiяльнiсть 

вiдповiдно до законодавства України та на її територiї. Компанiя була створена 29.12.1995р. (№ 

1277 195 0012 000311), Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiя А00 №729379, 

дата видачi 12.04.2010 р., мiсце проведення державної реєстрацiї – Виконавчий комiтет 

Слов’янської мiської ради Донецької областi.  

Юридична адреса Компанiї:84105, м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Краматорська, буд.79. 

Вiдповiдно до довiдки ЄДРПОУ, Компанiя здiйснює наступнi види дiяльностi за КВЕД-2010: 

23.43 – Виробництво керамiчних електроiзоляторiв та iзоляцiйної арматури; 

27.90 – Виробництво iншого електричного устаткування; 

23.20 – Виробництво вогнетривких виробiв; 

46.12 – Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними 

речовинами; 

46.69 – Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням. 

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. складала 4 та 5 осiб, 

вiдповiдно. 

Iнформацiя щодо пов'язаних сторiн Компанiї представлено у Примiтцi «Операцiї з пов’язаними 

сторонами». 

2. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

2.1. УМОВИ ОПЕРАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА ПОЛIТИЧНА СИТУАЦIЯ В УКРАЇНI  

Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Незважаючи на те, що економiка України 

вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi риси, властивi економiцi, що 

розвивається. Вони включають, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках 

капiталу, високим рiвнем iнфляцiї та значним дефiцитом державних фiнансiв та балансу 

зовнiшньої торгiвлi.  

Полiтико-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася з того часу, як Уряд країни прийняв 

рiшення про вiдмову вiд пiдписання Угоди про асоцiацiю та Угоду про поглиблену та всеосяжну 

зону вiльної торгiвлi з Європейським Союзом в кiнцi листопада 2013 року. Полiтичнi та соцiальнi 

заворушення, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, призвели до поглиблення 

iснуючої в країнi економiчної кризи, зростання дефiциту державного бюджету та скорочення 

валютних резервiв Нацiонального банку України i, як результат, до подальшого зниження 

суверенних кредитних рейтингiв України. 

У 2014-2016 роках Україна продовжує знаходитися у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. 

У березнi 2014 року, у результатi низки подiй у Криму, вiдбулося приєднання Республiки Крим до 

складу Росiйської Федерацiї, яке не було визнане Україною та мiжнародним спiвтовариством. Ця 

подiя призвела до суттєвого погiршення вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю. 

Слiдом за нестабiльнiстю у Криму регiональне протистояння поширилося на схiднi регiони 

України, головним чином, Донецьку та Луганську областi. У квiтнi 2014 року протести у цих 

областях переросли у розвал системи правопорядку, вiйськовi зiткнення та збройний конфлiкт мiж 

озброєними прибiчниками самопроголошених республiк у Донецькiй та Луганськiй областях та 

українськими силами. Протягом 2014-2017 рокiв вiдбувалося i продовжується нестабiльнiсть та 

повномасштабне збройне протистояння у певних частинах цих територiй. При цьому частина 



Донецької та Луганської областей залишаються пiд контролем самопроголошених республiк, у 

результатi чого українська влада наразi не має можливостi повнiстю забезпечити виконання 

законiв України на цiй територiї. 

Всi цi чинники призвели до значного зниження основних макроекономiчних показникiв країни, 

збiльшення дефiциту державного бюджету, зменшення валютних резервiв Нацiонального банку 

України («НБУ») та, як наслiдок, подальшого зниження суверенного кредитного рейтингу. 

За перiод вищезазначених подiй, українська гривня («грн.»), у перерахунку за її офiцiйним 

обмiнним курсом, встановленим НБУ, значно девальвувала по вiдношенню до основних iноземних 

валют. НБУ запровадив певнi обмеження на придбання iноземної валюти, мiжнароднi розрахунки, 

а також запровадив бiльш жорсткi вимоги щодо обов’язкової конвертацiї надходжень в iноземнiй 

валютi у гривню. 

При складаннi цiєї фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi результати впливу вищезазначених 

подiй, що пiддаються визначенню, на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї у звiтному 

перiодi.  

Уряд визначив прiоритетами своєї полiтики асоцiацiю України з Європейським Союзом, 

реалiзацiю комплексу реформ, нацiлених на усунення iснуючих дисбалансiв в економiцi, 

державних фiнансах та державному управлiннi, а також полiпшення iнвестицiйного клiмату. 

Стабiлiзацiя економiки України у досяжному майбутньому залежить вiд успiшностi заходiв, якi 

проводить уряд, та забезпечення тривалої фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних 

донорiв та мiжнародних фiнансових установ. 

Керiвництво стежить за розвитком поточної ситуацiї та, за необхiдностi i наскiльки це можливо, 

вживає заходiв для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв. Подальше погiршення полiтичних, 

макроекономiчних та/або зовнiшньоторговельних умов може i надалi негативним чином впливати 

на фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї у такий спосiб, що наразi не може бути 

визначений. 

2.2. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Заява про вiдповiднiсть 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi 

(далi - МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення 

(КТМФЗ, ПКТ), у редакцiї, затвердженiй Радою по Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi 

(Рада з МСФЗ). 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з 

метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 

потокiв Компанiї для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 

прийняттi ними економiчних рiшень.  

Пiдготовлена Компанiєю фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм 

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2017 року, 

дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 

доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 

При формуваннi фiнансової звiтностi Компанiя керувалася також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

Основа складання фiнансової звiтностi 

Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком зазначеного 

в основних положеннях облiкової полiтики нижче (наприклад, оцiнка окремих фiнансових 

iнструментiв, що оцiнюються вiдповiдно до МСБО (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та 

оцiнка» та iнших). 

Функцiональна валюта та валюта подання 

Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. 

Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої 

тисячi, якщо не вказано iнше. Гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами України. 

Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому 

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати 



свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю 

активiв та погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi.  

Таким чином, керiвництво Компанiї пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу 

подальшого безперервного функцiонування. Формуючи таке професiйне судження, керiвництво 

врахувало фiнансовий стан Компанiї, свої iснуючi намiри, заплановану в бюджетi прибутковiсть 

дiяльностi у майбутньому та доступ до фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив 

поточної фiнансової та економiчної ситуацiї на майбутню дiяльнiсть Компанiї. 

При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Компанiя функцiонує в 

нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової економiчної кризи та нестабiльної 

ситуацiї у країнi. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд 

ефективностi фiскальних та iнших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом України. У той же 

час не iснує чiткого уявлення того, яких заходiв вживатиме уряд України для подолання кризи. У 

зв'язку з вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи неможливо достовiрно 

оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Компанiї. В результатi 

виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування 

вартостi активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити за своїми боргами в мiру 

настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi 

можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, 

якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi. 

2.3. ОСНОВНI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТI  

Компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у 

фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов’язань протягом наступного 

фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно переглядаються i базуються на попередньому 

досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi 

вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi 

оцiнки, керiвництво Компанiї також використовую професiйнi судження при застосуваннi 

облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що 

вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi 

коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року 

включають: 

Термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв 

Оцiнка термiнiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв є предметом 

професiйного судження, яке базується на основi досвiду використання аналогiчних активiв. 

Майбутнi економiчнi вигоди вiд даних активiв, виникають переважно вiд їх поточного 

використання пiд час надання послуг. Тим не менш, iншi фактори, такi як фiзичний та моральний 

знос, часто призводять до змiн розмiрiв майбутнiх економiчних вигiд, якi як очiкується будуть 

отриманi вiд використання даних активiв. 

Керiвництво перiодично оцiнює правильнiсть остаточного термiну корисного використання 

основних засобiв та нематерiальних активiв. Ефект вiд перегляду остаточного термiну корисного 

використання основних засобiв та нематерiальних активiв вiдображається у перiодi, коли такий 

перегляд мав мiсце чи в майбутнiх звiтних перiодах, якщо можливо застосувати. Вiдповiдно, це 

може вплинути на величину майбутнiх амортизацiйних вiдрахувань та балансову вартiсть 

основних засобiв. 

Оцiнка справедливої вартостi фiнансових iнструментiв  

Якщо цiна фiнансового iнструмента, що котирується на ринку, доступна, справедлива вартiсть 

розраховується, базуючись на нiй. Коли на ринку не спостерiгається параметрiв для оцiнки, або 

вони не можуть бути виведенi з наявних ринкових цiн, справедлива вартiсть визначається шляхом 

аналiзу iнших наявних ринкових даних, прийнятних для кожного продукту, а також шляхом 

застосування моделей цiноутворення, якi використовують математичну методологiю, засновану на 

прийнятих фiнансових теорiях. Моделi цiноутворення враховують договiрнi умови по фiнансових 

iнструментах, а також ринковi параметри оцiнки, такi, як процентнi ставки, волатильнiсть та 

валютнi курси обмiну. Коли ринковi параметри оцiнки вiдсутнi, керiвництво здiйснює судження 

на основi своєї найкращої оцiнки такого параметра за даних обставин, що обґрунтовано 



вiдображає цiну по даному iнструменту, яка була б визначена ринком, за умови наявностi ринку. 

При здiйсненнi даної оцiнки використовуються рiзноманiтнi прийнятнi методи, включаючи данi 

подiбних iнструментiв, iсторичнi данi i методи екстраполяцiї. Компанiя вважає, що бухгалтерськi 

оцiнки та припущення, якi мають вiдношення до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi 

котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:  

- вони з високим ступенем ймовiрностi пiддаються змiнам з плином часу, оскiльки оцiнки 

базуються на припущеннях керiвництва щодо процентних ставок, волатильностi, змiн валютних 

курсiв, коригувань при оцiнцi iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та  

- вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на 

доходи/(витрати) може бути значним.  

Якби керiвництво використовувало iншi припущення щодо процентних ставок, волатильностi, 

курсiв обмiну валют i коригувань при оцiнцi iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi 

вартостi фiнансових iнструментiв в разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на 

вiдображений в фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток Компанiї. У Примiтках мiститься 

детальна iнформацiя про використанi методики оцiнки та ключовi припущення, використанi пiд 

час визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв. 

Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 

Керiвництво Компанiї застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 

iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 

ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних 

паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Компанiї фактором i може суттєво вплинути на 

оцiнку фiнансових iнструментiв. 

Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської 

заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд 

знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi 

об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за 

даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового 

активу. 

Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi депозитiв в банках, грошей та їх 

еквiвалентiв, визначаючи ймовiрнiсть вiдшкодування їх вартостi на основi детального аналiзу 

банкiв. Фактори, що беруться до уваги, включають фiнансовий стан банку, кредитнi рейтинги, 

присвоєнi банку, та iсторiю спiвробiтництва з ним. 

Станом на 31.12.2017 року, управлiнський персонал не iдентифiкував ознак знецiнення грошових 

коштiв та їх еквiвалентiв у банках, i, вiдповiдно, не створив резерви на покриття збиткiв вiд 

знецiнення цих сум.  

Однак, суттєве погiршення економiчної ситуацiї в Українi, значна девальвацiя української гривнi, 

нестача лiквiдних коштiв у банкiвському секторi та дострокове зняття депозитiв, разом iз 

фiнансовими труднощами українських банкiв, призводять до суттєвої невизначеностi оцiнок щодо 

можливостi їх вiдшкодування. 

У разi, якщо банки не зможуть повернути Компанiї грошi та їх еквiваленти пiсля звiтної дати, 

необхiдно буде вiдобразити в облiку додатковi збитки вiд зменшення корисностi. 

Резерв сумнiвних боргiв 

Компанiя проводить нарахування резерву сумнiвних боргiв з метою покриття потенцiйних збиткiв 

у випадках неспроможностi дебiтора здiйснювати необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi 

резерву сумнiвних боргiв керiвництва враховує поточнi загальноекономiчнi умови, 

платоспроможнiсть дебiтора та змiни умов здiйснення платежiв. 

Коригування суми резерву сумнiвних боргiв, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, можуть 

проводитись у результатi змiни економiчної чи галузевої ситуацiї або фiнансового стану окремих 

клiєнтiв.  

Податкове законодавство 

Податкове, валютне та мите законодавство України може тлумачитись по-рiзному i часто 



змiнюється. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченнями цього законодавства 

керiвництвом Компанiї у зв’язку з дiяльнiстю Компанiї та операцiями в рамках цiєї дiяльностi. 

Податковi органи можуть перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох 

календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших 

перiодiв. В результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафи та пенi. 

Використання ставок дисконтування 

Станом на 31.12.2017 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у нацiональнiй 

валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйну 

комiсiю, становила 9,5% рiчних, за портфелем депозитiв у доларах США – 3,9% рiчних. 

Iншi джерела невизначеностi 

Незважаючи на здiйснення українським урядом низки стабiлiзацiйних заходiв, спрямованих на 

забезпечення лiквiдностi українських компанiй, невизначенiсть щодо доступу до капiталу та 

вартостi капiталу для Компанiї та його контрагентiв триває i надалi, що може негативно вплинути 

на фiнансовий стан Компанiї, результати її дiяльностi та перспективи розвитку. 

Керiвництво не може достовiрно оцiнити вплив на фiнансовий стан Компанiї будь-якого 

подальшого погiршення ситуацiї з лiквiднiстю на фiнансових ринках та пiдвищення нестабiльностi 

на валютних ринках та ринках капiталу. На думку керiвництва, вживаються усi необхiднi заходи 

для пiдтримки життєздатностi та зростання господарської дiяльностi Компанiї у поточних умовах. 

 

2.4. ЗМIНИ У ПОДАННI  

У випадку, коли Компанiя ретроспективно застосовує змiни у облiковiй полiтицi, ретроспективно 

перераховує та/або рекласифiкує статтi у фiнансовiй звiтностi, що призводить до змiни даних 

попереднього перiоду, Компанiя робить вiдповiднi розкриття у роздiлi Примiток "Виправлення 

помилок".  

У представленiй фiнансовiй звiтностi Компанiя не проводила коригування у порiвняльних даних у 

Балансi (Звiтi про фiнансовий стан).  

Ретроспективнi застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй, а також випущених, але ще не 

застосованих стандартiв (у разi, якщо вони мали мiсце) не вплинули на минулi перiоди та не 

змiнили вхiднi сальдо та порiвняльнi данi фiнансової звiтностi. 

Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу 

Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату 

випуску фiнансової звiтностi Компанiї. Компанiя має намiр застосувати цi стандарти з дати їх 

вступу в силу. 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» 

У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi 

iнструменти», яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та всi 

попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку 

фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 

набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї 

дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком облiку хеджування, стандарт 

застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги 

щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими 

винятками. 

Компанiя планує почати застосування нового стандарту з необхiдною дати вступу в силу i не 

перераховуватиме порiвняльну iнформацiю. У 2017 роцi Компанiя здiйснила детальну оцiнку 

впливу всiх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця оцiнка ґрунтується на iнформацiї, доступної в даний 

час, i може бути змiнена внаслiдок отримання додаткової обґрунтованою i пiдтверджена 

iнформацiї, яка стане доступною для Компанiї у 2018 роцi, коли компанiя почне застосування 

МСФЗ (IFRS) 9. в цiлому, компанiя не очiкує значного впливу нових вимог на свiй звiт про 

фiнансовий стан i власний капiтал. 

(а) Класифiкацiя i оцiнка 

Компанiя не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал при 

застосуваннi вимог до класифiкацiї та оцiнки МСФЗ (IFRS) 9. Компанiя планує продовжувати 



оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi активи, якi оцiнюються в даний час за 

справедливою вартiстю.  

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року, а в квiтнi 2016 року було внесено поправки. 

Стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за 

договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi, що вiдбиває 

вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг 

покупцевi. 

Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки. 

Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне 

застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати; при 

цьому допускається дострокове застосування. В даний час Компанiя оцiнює можливий вплив цих 

поправок на її фiнансову звiтнiсть. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж 

iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством» 

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку 

втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованого пiдприємства або 

спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi 

виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з 

визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або 

спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають 

в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в 

межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованого пiдприємства 

або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенiс дату вступу даних поправок в силу на 

невизначений термiн, проте органiзацiя, яка застосовує данi поправки достроково, повинна 

застосовувати їх перспективно. В даний час Компанiя оцiнює можливий вплив цих поправок на її 

фiнансову звiтнiсть. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй» 

Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основi акцiй», в яких 

розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на 

основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй по виплатах на основi 

акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; 

облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає 

класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як 

операцiя з розрахунками пайовими iнструментами. 

При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi 

перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо 

всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше цiєї дати заохочується. Допускається 

застосування до цiєї дати. В даний час Компанiя оцiнює можливий вплив цих поправок на її 

фiнансову звiтнiсть. 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 

МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», 

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявностi в угодi ознак оренди», Роз'яснення ПКР 

(SIC) 15 «Операцiйна оренда - стимули» i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутностi 

операцiй, якi мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, 

оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдбивали всi 

договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, 

передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд 

визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних 

комп'ютерiв) i короткострокової оренди (оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку 

оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (зобов'язання з оренди), а 

також актив, який представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди 



(актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за 

зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї актив у формi права користування. 

Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї 

(наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу 

або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар 

буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в формi 

права користування. 

Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в 

порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати 

класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17, 

видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. 

Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу 

iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17. 

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або 

пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування 

органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням 

ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення 

стандарту передбачають певнi звiльнення. 

У 2018 роцi Компанiя продовжить оцiнювати можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фiнансову 

звiтнiсть. 

МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти" 

В травнем 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», новий 

всеосяжний стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає питання 

визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, вiн 

замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ 

(IFRS) 17 застосовується до всiх видiв договорiв страхування (страхування життя i страхування, 

вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду 

органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних запобiжних заходiв i фiнансовим iнструментам з 

умовами дискрецiйного участi. Є кiлька виняткiв зi сфери застосування. Основна мета МСФЗ 

(IFRS) 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв страхування, яка є бiльш ефективною i 

послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог МСФЗ (IFRS) 4, якi в основному базуються на 

попереднiх мiсцевих облiкових полiтиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебiчну модель облiку 

договорiв страхування, охоплюючи все доречнi аспекти облiку. В основi МСФЗ (IFRS) 17 лежить 

загальна модель, доповнена наступним: 

• Певнi модифiкацiї для договорiв страхування з прямою участю в iнвестицiйному доходi (метод 

змiнної винагороди). 

• Спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для короткострокових 

договорiв 

МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi в тi перiоди, починаючи з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати, 

при цьому у Вас можуть запитати порiвняльну iнформацiю. Допускається застосування до цiєї 

дати за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 i МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого 

застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї. Даний стандарт не застосовний до Компанiї. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переклади iнвестицiйної нерухомостi з категорiї в категорiю» 

Поправки роз'яснюють, коли органiзацiя повинна переводити об'єкти нерухомостi, включаючи 

нерухомiсть, що знаходиться в процесi будiвництва або розвитку, в категорiю або з категорiї 

iнвестицiйної нерухомостi. У поправках зазначено, що змiна характеру використання вiдбувається, 

коли об'єкт нерухомостi починає або перестає вiдповiдати визначенню iнвестицiйної нерухомостi i 

iснують свiдоцтва змiни характеру його використання. Змiна намiрiв керiвництва щодо 

використання об'єкта нерухомостi саме по собi не свiдчить про змiну характеру його 

використання. Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки перспективно щодо змiн 

характеру використання, якi вiдбуваються на дату початку рiчного звiтного перiоду, в якому 

органiзацiя вперше застосовує поправки, або пiсля цiєї дати. Органiзацiя повинна повторно 

проаналiзувати класифiкацiю нерухомостi, утримуваної на цю дату, i, у разi необхiдностi, 



здiйснити переказ нерухомостi для вiдображення умов, якi iснують на цю дату. Допускається 

ретроспективне застосування вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8, але тiльки якщо це можливо без 

використання бiльш пiзньої iнформацiї. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за 

умови розкриття даного факту. Компанiя буде застосовувати данi поправки, коли вони вступлять в 

силу. Однак оскiльки поточна дiяльнiсть Компанiї вiдповiдає вимогам роз'яснення, Компанiя не 

очiкує, що воно вплине на її фiнансову звiтнiсть. 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр. (Випущенi в груднi 2016 року) 

Данi удосконалення включають такi: 

МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - видалення 

короткострокових звiльнень для органiзацiй, вперше застосовують МСФЗ 

Короткостроковi звiльнення, передбаченi пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були видаленi, оскiльки 

вони виконали свою функцiю. Данi поправки вступають в чинностi 1 сiчня 2018 р Данi поправки 

не застосовуються до Компанiї. 

МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства» - Роз'яснення того, 

що рiшення оцiнювати об'єкти iнвестицiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток має 

прийматися окремо для кожної iнвестицiї. 

Поправки роз'яснюють наступне: 

• Органiзацiя, яка спецiалiзується на венчурних iнвестицiях, або iнший продавець може прийняти 

рiшення оцiнювати iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток. Таке рiшення приймається окремо для кожної iнвестицiї при 

первiсному визнаннi. 

• Якщо органiзацiя, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю, має частку участi в асоцiйованого 

пiдприємства або спiльному пiдприємствi, є iнвестицiйними органiзацiями, то при застосуваннi 

методу участi в капiталi така органiзацiя може вирiшити зберегти оцiнку за справедливою 

вартiстю, застосовану її асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, є iнвестицiйними 

органiзацiями, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях. Таке рiшення приймається 

окремо для кожної асоцiйованої органiзацiї або спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними 

органiзацiями, на бiльш пiзню з таких дат: (а) дату первiсного визнання асоцiйованого 

пiдприємства або спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями; (в) дату, на яку 

асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство стають iнвестицiйними органiзацiями; i (c) дату, 

на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство, є iнвестицiйними органiзацiями, вперше 

стають материнськими органiзацiями. 

Данi поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу 1 сiчня 2018 р. Допускається 

застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки до бiльш раннього перiоду, 

вона повинна розкрити цей факт. Данi поправки не застосовнi до Компанiї. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» разом з 

МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти " 

Данi поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку iз застосуванням нового стандарту за 

фiнансовими iнструментами, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 17 «Договори 

страхування», який замiнює собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають двi можливостi для 

органiзацiй, випускають договори страхування: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ 

(IFRS) 9 i метод накладення. Тимчасове звiльнення вперше застосовується в тi перiоди, починаючи 

з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Органiзацiя може прийняти рiшення про застосування 

методу накладення, коли вона вперше застосовує МСФЗ (IFRS) 9, i застосовувати даний метод 

ретроспективно щодо фiнансових активiв, класифiкованих за рiшенням органiзацiї при переходi на 

МСФЗ (IFRS) 9. При цьому органiзацiя перераховує порiвняльну iнформацiю, щоб вiдобразити 

метод накладення, в тому i тiльки в тому випадку, якщо вона перераховує порiвняльну iнформацiю 

при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9. Данi поправки не застосовнi до Компанiї. 

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата» 

У роз'ясненнi пояснюється, що датою операцiї для цiлей визначення обмiнного курсу, який 

повинен використовуватися при первiсному визнаннi активу, витрати або доходу (або його 

частини) у разi припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що 



виникають в результатi вчинення або отримання попередньої оплати, є дата , на яку органiзацiя 

спочатку визнає немонетарний актив або немонетарнi зобов'язання, що виникають в результатi 

вчинення або отримання попередньої оплати. У разi декiлькох операцiй вчинення або отримання 

попередньої оплати органiзацiя повинна визначати дату операцiї для кожної виплати або 

отримання попередньої оплати. Органiзацiї можуть застосовувати це роз'яснення ретроспективно. 

В якостi альтернативи органiзацiя може застосовувати роз'яснення перспективно по вiдношенню 

до всiх активiв, витрат i доходiв в рамках сфери застосування роз'яснення, спочатку визнаних на 

зазначену дату або пiсля неї: 

(I) початок звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дане роз'яснення; або 

(II) початок попереднього звiтного перiоду, представленого в якостi порiвняльної iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дане роз'яснення. 

Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї 

дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. Однак оскiльки 

поточна дiяльнiсть Компанiї вiдповiдає вимогам роз'яснення, Компанiя не очiкує, що воно вплине 

на її фiнансову звiтнiсть. 

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток» 

Роз'яснення розглядає порядок облiку податку на прибуток, коли iснує невизначенiсть податкових 

трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не застосовується до 

податкiв або зборiв, якi не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а також не мiстить 

особливих вимог , що стосуються вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з невизначеними податковими 

трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступнi питання: 

- розглядає органiзацiя невизначенi податковi трактування окремо; 

- допущення, якi органiзацiя робить щодо перевiрки податкових трактувань податковими 

органами; 

- як органiзацiя визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, 

невикористанi податковi збитки, невикористанi податковi пiльги i ставки податку;  

- як органiзацiя розглядає змiни фактiв i обставин. 

Органiзацiя повинна вирiшити, чи розглядати кожну невизначену податкову трактування окремо 

або разом з однiєю або декiлькома iншими невизначеними податковими трактуваннями. 

Необхiдно використовувати пiдхiд, який дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат 

дозволу невизначеностi. Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 

2019 року або пiсля цiєї дати. Допускаються певнi звiльнення при переходi. Компанiя буде 

застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу. Оскiльки Компанiя є мiжнародною 

органiзацiєю i здiйснює свою дiяльнiсть в складнiй податковому середовищi, застосування 

роз'яснення може вплинути на фiнансову звiтнiсть Компанiї та необхiдне розкриття iнформацiї. 

Крiм того, Компанiя може бути змушена встановити процедури та методи отримання iнформацiї, 

необхiдної для своєчасного застосування роз'яснення. 

Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'ясненням 

Компанiя вперше застосувала деякi поправки до стандартiв, якi вступають в силу для рiчних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Компанiя не застосовувала 

достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу. 

Характер i вплив кожної поправки описанi нижче: 

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв» - «Iнiцiатива в сферi розкриття 

iнформацiї» 

Поправки вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю про змiни в зобов'язаннях, 

обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i 

змiни, не обумовленi ними.  

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» - «Визнання вiдстрочених податкових 

активiв щодо нереалiзованих збиткiв» 

Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, обмежує чи податкове 

законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити вiдрахування 

при вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi, пов'язаної з нереалiзованими збитками. Крiм того, 

поправки мiстять вказiвки щодо того, як органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований 



прибуток, i описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати 

вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть. 

Компанiя застосувала поправки ретроспективно. Однак їх застосування не зробило впливу на 

фiнансове становище i результати дiяльностi Компанiї, оскiльки Компанiя не має тимчасових 

рiзниць або активiв, якi належать до сфери застосування даних поправок. 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших органiзацiях» - 

«Роз'яснення сфери застосування вимог до розкриття iнформацiї в МСФЗ (IFRS) 12" 

Поправки роз'яснюють, що вимоги до розкриття iнформацiї в МСФЗ (IFRS) 12, за винятком 

описаних в пунктах B10-B16, застосовуються щодо частки участi органiзацiї в дочiрньої 

органiзацiї, спiльному пiдприємствi або асоцiйованого пiдприємства (або частини частки в 

спiльному пiдприємствi або асоцiйованого пiдприємства) , яка класифiкується (або включається до 

складу лiквiдацiйної Компанiї, яка класифiкується) як призначена для продажу. 

Продовження тексту приміток 

2.5. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених 

у цiй фiнансової звiтностi. 

Класифiкацiя активiв та зобов’язань на короткостроковi / поточнi та довгостроковi / непоточнi. 

У звiтi про фiнансовий стан Компанiя представляє активи та зобов’язання на основi їх 

класифiкацiї на поточнi/короткостроковi та непоточнi/довгостроковi. Актив є поточним, якщо: 

а) Компанiя сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи спожити його у своєму 

нормальному операцiйному циклi;  

б) актив утримується в основному з метою продажу;  

в) Компанiя сподiвається реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;  

або  

г) актив є грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв (як визначено у МСБО 7), якщо 

немає обмежень щодо обмiну чи використання цього активу для погашення зобов’язання 

принаймнi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.  

Усi iншi активи класифiкуються як непоточнi. 

Зобов’язання є поточним, якщо:  

а) Компанiя сподiвається погасити це зобов’язання в ходi свого нормального операцiйного циклу;  

б) це зобов’язання утримується в основному з метою продажу;  

в) зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;  

г) Компанiя не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом як мiнiмум 

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Компанiя класифiкує всi iншi зобов’язання як непоточнi. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання класифiкуються як непоточнi/довгостроковi активи 

та зобов’язання. 

Операцiї в iноземних валютах 

Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi.  

Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй 

валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом НБУ, що дiє на дату 

здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, 

перераховуються у функцiональну валюту за курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Доходи i збитки 

вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку 

монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну валюту за офiцiйними обмiнними курсами НБУ 

на кiнець перiоду, вiдображаються у складi прибутку чи збитку за перiод як прибутки мiнус 

збитки вiд переоцiнки iноземної валюти. 

Компанiя використовувала такi офiцiйнi курси обмiну валют на кiнець року пiд час пiдготовки цiєї 

фiнансової звiтностi:  

31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Гривня/1 долар США 28,067223 27,190858 



Гривня/1 євро 33,495424 28,422604 

Перерахунок за курсами на кiнець перiоду не застосовується до немонетарних статей, якi 

оцiнюються за первiсною вартiстю. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, 

в iноземнiй валютi, в тому числi iнструменти капiталу, перераховуються за курсами обмiну на дату 

визначення справедливої вартостi. Вплив змiн обмiнного курсу на справедливу вартiсть 

немонетарних статей, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, облiковується у складi прибуткiв 

або збиткiв вiд змiни справедливої вартостi.  

Зменшення корисностi активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. 

Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення 

розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування 

активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж 

та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого 

активу, за винятком активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, 

незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова 

вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, 

кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi 

використання активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до 

оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi 

активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за 

перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого 

зменшилася. 

На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд 

зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується 

сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються 

тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення 

суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення 

корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного 

вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням 

амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був 

визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi 

прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування 

коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за 

вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби. 

Нематерiальнi активи  

Нематерiальнi активи (далi – НМА), що було придбано окремо, при первiсному визнаннi 

оцiнюються за собiвартiстю. Компанiя класифiкує актив як НМА, якщо це немонетарний актив, 

який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований. Пiсля первiсного визнання НМА 

вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-

яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. НМА, що було створено всерединi Компанiї, 

за виключенням капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати 

вiдображаються у складi прибутку та збитку за перiод, в якому вони виникли. 

Витрати на дослiдження та розробку 

Видатки на дослiдження вiдносяться на витрати у перiодi їхнього понесення. НМА, що виникає в 

результатi розробки (чи в результатi етапу розробки внутрiшнього проекту), визнаються якщо 

Компанiя може довести наступне: 

a) технiчну можливiсть завершити створення нематерiального активу так, щоб вiн був придатний 

до використання або продажу;  

б) свiй намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати або продати його;  

в) свою здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив;  

г) як нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди. Серед iншого, 

суб’єктовi господарювання слiд довести iснування ринку для продукцiї нематерiального активу чи 

для самого нематерiального активу або (якщо його використовуватимуть внутрiшньо) кориснiсть 



нематерiального активу;  

ґ) наявнiсть вiдповiдних технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки та 

використання чи продажу нематерiального активу;  

д) свою здатнiсть достовiрно оцiнити видатки, якi вiдносяться до нематерiального активу 

протягом його розробки. 

Строк корисної експлуатацiї НМА може бути або визначеним, або невизначеним. 

НМА з визначеним строком корисної експлуатацiї амортизуються на протязi цього строку та 

щорiчно оцiнюються на предмет знецiнення, якщо мають мiсце ознаки знецiнення цього НМА. 

Амортизацiя починається, коли НМА стає придатним до використання, тобто коли вiн 

доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у 

спосiб, визначений управлiнським персоналом. Амортизацiя припиняється на одну з двох дат, що 

вiдбулася ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу (або 

включається до лiквiдацiйної групи) вiдповiдно до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється 

визнання цього активу. Компанiя рiвномiрно амортизує НМА iз визначеним строком експлуатацiї 

протягом термiну їх використання.  

Строк та метод амортизацiї для НМА з обмеженим строком корисного використання 

переглядаються як мiнiмум в кiнцi кожного звiтного перiоду. Змiна очiкуваного строку корисного 

використання або передбачуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в 

активi, змiнює строк або метод амортизацiї вiдповiдно та враховуються як змiна оцiночних 

значень. Витрати на амортизацiю НМА з визначеним строком корисного використання 

визнаються у звiтi про прибутки та збитки у тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї НМА.  

НМА з невизначеним строком корисної експлуатацiї не амортизуються, а тестуються на предмет 

знецiнення щорiчно або окремо, або на рiвнi одиниць, що генерують грошовi потоки. Строк 

корисної експлуатацiї НМА з невизначеним строком експлуатацiї переглядаються щорiчно з 

метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити цей актив у категорiю 

активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки строку 

корисного використання - з невизначеного на визначений – здiйснюється на перспективнiй основi. 

Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання нематерiального активу, визначається 

як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю активу, 

та визнаються у звiтi про прибутки та збитки, в момент припинення визнання активу.  

Нижче наводиться коротка iнформацiя вiдносно облiкової полiтики, що застосовується до НМА 

Компанiї:  

Комп’ютернi програми Лiцензiї 

Строк корисної експлуатацiї Визначений, вiд 2 до 5 рокiв Визначений, вiд 2 до 5 рокiв 

Застосований метод амортизацiї Прямолiнiйний, на протязi очiкуваного перiоду отримання 

майбутнiх економiчних вигiд Прямолiнiйний, на протязi строку дiї лiцензiй 

Створено всерединi Компанiї або придбано Придбанi активи Придбанi активи 

 

Основнi засоби 

Компанiя класифiкує актив як основний засiб, якщо це матерiальний об’єкт, що його: а) 

утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання 

в оренду або для адмiнiстративних цiлей; б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом 

бiльше одного перiоду. Собiвартiсть об’єкта основних засобiв визнається активом, якщо i тiльки 

якщо: а) є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з об’єктом, надiйдуть до 

Компанiї; б) собiвартiсть об’єкта можна достовiрно оцiнити.  

Основнi засоби, отриманi вiд покупцiв, спочатку оцiнюються за їх справедливою вартiстю на дату 

отримання контролю над ними. 

Надалi основнi засоби оцiнюються за справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення, визнаних пiсля дати переоцiнки. Переоцiнка здiйснюється з 

достатньою частотою для забезпечення впевненостi в тому, що балансова вартiсть переоцiненого 

активу iстотно не вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi. 

Прирiст вартостi вiд переоцiнки вiдображається у складi iншого сукупного доходу i вiдноситься на 

збiльшення будь-якої дооцiнки активiв, що входить до складу власного капiталу. Однак якщо 



прирiст вiдновлює збиток вiд переоцiнки цього ж будь-якого активу внаслiдок ранiше проведеної 

переоцiнки в прибутку чи збитку, таке збiльшення визнається в прибутку чи збитку. Збиток вiд 

переоцiнки визнається у звiтi про прибутки та збитки, за винятком тiєї його частини, яка 

безпосередньо зменшує позитивну переоцiнку за тим же активу, яке ранiше було визнане у складi 

резерву з переоцiнки активiв. 

Рiзниця мiж амортизацiєю на основi переоцiненої балансової вартостi активу та амортизацiєю на 

основi первiсної вартостi активу щорiчно переноситься з резерву з переоцiнки активiв до складу 

нерозподiленого прибутку. Крiм того, накопичена амортизацiя на дату переоцiнки виключається 

проти валової балансової вартостi активу, а чиста сума перераховується до переоцiненої вартостi 

активу. Пiсля вибуття резерв з переоцiнки, пов'язаний з конкретним проданим активом, 

переноситься до складу нерозподiленого прибутку. 

Нарахування амортизацiї активу починається з дати, коли вiн став придатним для використання. 

Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом таких строкiв корисної служби: 

Земля Не амортизується 

Будiвлi та споруди 50-100 рокiв  

Виробниче обладнання та iнвентар 2-15 рокiв 

Транспортнi засоби 5-10 рокiв 

Офiснi меблi та обладнання До 10 рокiв 

Iншi 5-15 рокiв 

Полiпшення орендованих основних засобiв Протягом найменшого з двох строкiв: строку оренди 

чи строку корисної експлуатацiї 

Витрати на проведення ремонту орендованого основного засобу визнаються в балансовiй вартостi 

об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання, та амортизується на протязi 

строку оренди, використовуючи принцип прiоритету змiсту над формою (якщо договiр оренди 

укладено на один рiк, iснує можливiсть та вiрогiднi намiри автоматичної пролонгацiї, для 

розрахунку амортизацiї приймається строк корисної експлуатацiї). При розiрваннi 

довгострокового договору оренди балансова вартiсть покращень (за вирахуванням накопиченої на 

той момент амортизацiї) має бути списана на витрати поточного перiоду. 

Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування амортизацiї активiв 

аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i коригуються за необхiдностi. Витрати на ремонт 

та вiдновлення вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у перiодi, в якому такi 

витрати були понесенi, та включаються до статтi «Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати», 

крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають капiталiзацiї. 

Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого 

використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття 

активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою 

вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому 

визнання активу припиняється у складi iнших операцiйних прибуткiв та збиткiв. 

Запаси 

Компанiя визнає запаси як активи, якi:  

а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;  

б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або  

в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi 

або при наданнi послуг.  

Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох:  

- собiвартостi, яка повинна включати всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi 

витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх 

у теперiшнiй стан; та  

- чистої вартостi реалiзацiї (це попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус 

попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для 

здiйснення продажу). 

Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв 

(окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються Компанiї податковими органами), а також з витрат на 



транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з 

придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi 

подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання. 

Компанiя перiодично переглядає запаси на предмет погiршення їх якостi або старiння, з метою 

вiдображення їх в облiку вiдповiдно до вищезазначених пунктiв.  

Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу конкретної iдентифiкацiї їх 

iндивiдуальної собiвартостi.  

Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть повинна визнаватися витратами того перiоду, в 

якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої 

вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв повиннi визнаватися витратами перiоду, в якому 

вiдбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового 

списання запасiв, що виникає в результатi збiльшення чистої вартостi реалiзацiї, повинна 

визнаватися як зменшення суми запасiв, визнаної як витрати в перiодi, в якому вiдбулося 

сторнування. 

Фiнансовi iнструменти 

Визнання фiнансових iнструментiв 

Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, 

коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та 

зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання Компанiя оцiнює їх 

за їхньою справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу або фiнансового 

зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) 

витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи 

зобов'язання. 

Класифiкацiя фiнансових активiв 

Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються 

на чотири категорiї:  

- фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; 

- iнвестицiї, що утримуються до погашення;  

- фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу; та  

- позики та дебiторська заборгованiсть. 

Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це 

дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового 

року. 

Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як призначений для торгiвлi або є 

таким пiсля первiсного визнання.  

Фiнансовi активи класифiкуються як призначенi для торгiвлi, якщо вони: 

- придбанi або прийнятi з метою їх продажу у найближчому майбутньому; 

- при первiсному визнаннi є частиною портфелю iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, 

управлiння якими здiйснюється спiльно, та недавнi операцiї з якими засвiдчують тенденцiю до 

отримання короткострокового прибутку; або 

- є похiдними iнструментами (за винятком похiдних iнструментiв, що представляють собою 

договори фiнансової гарантiї або класифiкованi та ефективнi iнструменти хеджування). 

Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до проведення операцiї, визнаються 

через прибуток чи збиток в мiру їх виникнення. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

До портфелю «Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток» Компанiя вiдносить:  

а) борговi цiннi папери, акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що 

використовуються Компанiєю для отримання прибуткiв у результатi короткотермiнових коливань 

цiни або дилерської маржi та продажу в найближчий час;  



б) будь-якi iншi цiннi папери, що визначаються Компанiєю на етапi первiсного визнання як такi, 

щодо яких Компанiя має намiр i змогу облiку за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки 

через прибутки/збитки (крiм акцiй, якi не мають котирувальної цiни на активному ринку i 

справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити). 

Активи, що придбанi в торговий портфель, облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням 

переоцiнки через прибутки/збитки. Компанiя вiдображає такi прибутки та збитки у складi iнших 

операцiйних прибуткiв/збиткiв. 

Iнвестицiї, що утримуються до погашення 

Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi 

iнструменти класифiкуються як такi, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що 

утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, 

безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання, вони оцiнюються за 

амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням 

збиткiв вiд знецiнення.  

Компанiя не класифiкує будь-якi фiнансовi активи, як утримуванi до погашення, якщо Компанiя 

на протязi поточного фiнансового року або на протязi двох попереднiх фiнансових рокiв 

продавала або рекласифiкувала до настання строку погашення iнвестицiї, утримуванi до 

погашення, на бiльш нiж незначну суму (бiльш нiж незначну в порiвняннi з загальною сумою 

iнвестицiй, утримуваних до погашення), за винятком продажу або рекласифiкацiї, якi:  

- мають мiсце незадовго до дати погашення фiнансового активу (наприклад, менш нiж за три 

мiсяцi до настання строку погашення), i тому можливе змiну ринкової процентної ставки не 

зробило б iстотного впливу на справедливу вартiсть фiнансового активу;  

- мають мiсце пiсля отримання пiдприємством первiсної основної суми фiнансового активу 

практично в повному обсязi завдяки регулярним або авансовими платежами; або  

- пов'язанi з окремою подiєю, яка знаходиться поза контролем органiзацiї, не є повторюваним, i 

пiдприємство не має розумних пiдстав, щоб передбачати настання такої подiї. 

Iнвестицiї, наявнi для продажу 

Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в 

дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного 

визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а 

нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку. 

До цього портфелю Компанiя вiдносить:  

а) борговi цiннi папери з фiксованою датою погашення, якi Компанiя не має намiру i/або змоги 

тримати до дати їх погашення або за наявностi певних обмежень щодо облiку цiнних паперiв у 

портфелi до погашення;  

б) цiннi папери, якi Компанiя готова продати у зв'язку iз змiною ринкових вiдсоткових ставок, 

його потребами, пов'язаними з лiквiднiстю, а також наявнiстю альтернативних iнвестицiй;  

в) акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, за якими неможливо достовiрно 

визначити справедливу вартiсть;  

г) фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, що придбанi та/або утримуються 

виключно для продажу протягом 12 мiсяцiв;  

д) частки у статутному або акцiонерному капiталi Компанiй, що не є асоцiйованими або дочiрнiми; 

е) iншi цiннi папери, придбанi з метою утримання їх у портфелi на продаж. 

При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному 

прибутку, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Вiдсотки, заробленi або 

сплаченi за iнвестицiями, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як вiдсотковi доходи або витрати, 

з використанням ефективної ставки вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi 

про сукупнi прибутки та збитки в момент отримання прав на них. 

Позики та дебiторська заборгованiсть 

Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або 

обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики 

та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням 

ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть 



розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, й включає 

комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню 

угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, 

при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 

Компанiя у своєму облiку та звiтностi розрiзнює наступнi види дебiторської заборгованостi: 

- Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги; 

- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами; 

- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом; 

- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв; 

- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв; 

- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть; 

- Довгострокова дебiторська заборгованiсть. 

Компанiя оцiнює вплив ефекту вартостi грошових коштiв у часi на статтi короткострокової 

дебiторської заборгованостi, як несуттєвий, тому враховує її за номiнальною вартiстю.  

Довгострокова дебiторська заборгованiсть облiковується згiдно iз вищевикладеними принципами 

за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.  

У разi, якщо iснують об'єктивнi свiдчення знецiнення дебiторської заборгованостi (прострочення 

платежiв, фiнансовi труднощi боржника, його можливе банкротство та iнше) Компанiєю 

створюється резерв пiд знецiнення, на основi принципiв, викладених у роздiлi «Знецiнення 

фiнансових активiв». 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

До складу дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги Компанiя вiдносить 

дебiторську заборгованiсть за вже реалiзованi товари, наданi роботи або послуги (виручку за 

якими вже вiдображено), не оплаченi покупцями.  

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 

До складу дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами Компанiя вiдносить 

дебiторську заборгованiсть, що утворилася в результатi того, що постачальникам були виплаченi 

грошовi кошти, а продукцiя, товари, роботи або послуги ще не були отриманi Компанiєю.  

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

До складу дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом Компанiя вiдносить 

дебiторську заборгованiсть фiнансових i податкових органiв, а також переплату за податками, 

зборами та iншими платежами до бюджету. Компанiя веде облiк у розрiзi окремих податкiв, 

платежiв та зборiв.  

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 

До складу дебiторської заборгованостi за розрахунками за нарахованими доходами Компанiя 

вiдносить дебiторську заборгованiсть по сумi нарахованих дивiдендiв, вiдсоткiв, роялтi, що 

пiдлягають надходженню.  

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 

До складу дебiторської заборгованостi за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв Компанiя 

вiдносить дебiторську заборгованiсть, що виникає у результатi операцiй iз пов’язаними сторонами, 

такими як учасники або засновники Компанiї. 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi Компанiя вiдносить дебiторську 

заборгованiсть за реалiзованi фiнансовi iнвестицiї, договорами безвiдсоткової поворотної 

фiнансової допомоги та iншу дебiторську заборгованiсть.  

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

До складу довгострокової дебiторської заборгованостi Компанiя вiдносить всю дебiторську 

заборгованiсть, строк погашення якої бiльше нiж через 12 мiсяцiв. Подальший облiк такої 

заборгованостi вiдбувається за принципами, наведеними вище. 

Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї 

До iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї належать акцiї, корпоративнi права та iншi цiннi 

папери з нефiксованим прибутком емiтентiв, якi вiдповiдають визначенням асоцiйованої або 

дочiрньої компанiї, за винятком таких цiнних паперiв, що придбанi та/або утримуються виключно 



для продажу протягом 12 мiсяцiв з дати придбання. 

Асоцiйоване пiдприємство – це суб’єкт господарювання, на який iнвестор має суттєвий вплив. 

Суттєвий вплив – це повноваження брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та операцiйної 

полiтики об’єкта iнвестування, але не контроль чи спiльний контроль таких полiтик. Керiвництвом 

компанiї визначено, що суттєвий вплив на пiдприємство можливий при володiннi бiльш, нiж 20% 

капiталу товариства.  

Дочiрнє пiдприємство – товариство, в тому числi неакцiонерне товариство, яке контролюється 

iншим суб’єктом господарювання – материнським товариством.  

Контроль – право визначати фiнансову та операцiйну полiтику пiдприємства з метою отримання 

вигод вiд його дiяльностi. Керiвництвом компанiї визначено, що контроль над пiдприємством 

можливий при володiннi бiльш, нiж 50% капiталу товариства.  

В своїй фiнансовiй звiтностi, Компанiя облiковує iнвестицiї у дочiрнi, спiльнi та асоцiйованi 

пiдприємства наступними методами:  

a) За собiвартiстю.  

б) Вiдповiдно до принципiв МСБО (IAS) 39, викладених у роздiлi «Фiнансовi iнструменти», з 

вiднесенням такої iнвестицiї до певного портфеля.  

Компанiя визнає дивiденд вiд дочiрнього пiдприємства, спiльно контрольованого пiдприємства та 

асоцiйованого пiдприємства у складi прибутку або збитку в окремому звiтi про прибутки i збитки, 

коли встановлено його право на отримання дивiденду. 

Справедлива вартiсть 

Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за 

зобов’язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим 

свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на 

якому операцiї щодо активiв i зобов’язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх 

обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi.  

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, вимiрюється 

як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням та їх кiлькостi, що 

утримується органiзацiєю. Цей принцип дотримується, навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв 

на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, якi утримуються Компанiєю, i 

якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї може вплинути на цiну 

котирування. 

Портфель похiдних фiнансових iнструментiв або iнших фiнансових активiв i фiнансових 

зобов’язань, якi не торгуються на активному ринку, оцiнюється за справедливою вартiстю групи 

фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань на основi цiни, яка буде отримана вiд продажу чистої 

довгої позицiї (активу) за певною групою ризику або вiд продажу чистої короткої позицiї 

(зобов’язання) за певною групою ризику при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату 

оцiнки. Це стосується активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю на перiодичнiй основi, 

якщо Компанiя:  

(а) управляє групою фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань на основi чистої позицiї за 

певним ринковим ризиком або кредитним ризиком певного контрагента, вiдповiдно до 

внутрiшньої стратегiї iнвестування та управлiння ризиками;  

(б) надає iнформацiю за групами активiв та зобов’язань ключовому управлiнському персоналу; та 

(в) ринковi ризики, включаючи тривалiсть схильностi до конкретного ринкового ризику (або 

ризикiв), що виникає у зв'язку з фiнансовими активами i фiнансовими зобов'язаннями, по сутi є 

рiвнозначними. 

Методи оцiнки, зокрема, моделi дисконтованих грошових потокiв або моделi, що ґрунтуються на 

нещодавнiх операцiях на ринку на загальних умовах або на фiнансових даних об’єктiв iнвестицiй, 

застосовуються для оцiнки справедливої вартостi для певних фiнансових iнструментiв, щодо яких 

вiдсутня зовнiшня ринкова iнформацiя щодо цiноутворення. 

Оцiнки справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним 

чином:  

(i) Рiвень 1 – це оцiнки за цiнами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках 

для iдентичних активiв та зобов’язань;  



(ii) Рiвень 2 – це методики оцiнки з усiма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за 

активами та зобов’язаннями, безпосередньо (тобто, цiни) або опосередковано (тобто, визначенi на 

основi цiн), та  

(iii) Рiвень 3 – це оцiнки, якi не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцiнка 

вимагає значного застосування параметрiв, за якими вiдсутнi спостереження).  

Перехiд з рiвня на рiвень iєрархiї справедливої вартостi вважається таким, що мав мiсце станом на 

кiнець звiтного перiоду.  

Витрати на проведення операцiї 

Витрати на проведення операцiї – це додатковi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз 

придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати – це витрати, що 

не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї включають 

виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у якостi 

торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим 

органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрацiї права 

власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими 

зобов’язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на 

зберiгання.  

Амортизована вартiсть 

Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус 

погашення основної суми боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-

яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають 

амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або 

дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi 

процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та 

амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при 

первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової 

вартостi вiдповiдних статей у звiтi про фiнансовий стан. 

Метод ефективної процентної ставки 

Метод ефективної процентної ставки – це метод розподiлу процентних доходiв або процентних 

витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки 

(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка 

– це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без 

урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї 

фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до чистої 

балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для 

дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни 

процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад 

плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не 

змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом 

всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та 

виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної 

процентної ставки. 

Знецiнення фiнансових активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи 

фiнансових активiв. 

Ознаками знецiнення можуть бути: 

- погiршення ситуацiї на ринку, 

- збiльшення факторiв галузевого ризику, 

- погiршення фiнансового стану емiтента, 

- порушення порядку платежiв, 

- висока ймовiрнiсть банкрутства емiтента 

- визнання зниження кредитного рейтингу рейтинговим агентством. 

Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю 



Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською 

заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця 

мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв 

(за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною 

ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, 

розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу знижується або безпосередньо, 

або з використанням рахунку резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки та 

збитки за перiод. 

Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному 

фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi 

окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi 

окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив 

включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i 

ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi . 

Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує 

мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення. 

Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути 

об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний 

збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд 

знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб 

балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату 

вiдновлення. 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу 

Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в 

iншому сукупному прибутку, i при цьому мається об'єктивне свiдчення знецiнення активу, то 

накопичений збиток, визнаний у складi iншого сукупного доходу, повинен бути виключений зi 

складу капiталу i визнаний у прибутку чи збитку як коригування при рекласифiкацiї, навiть якщо 

визнання фiнансового активу не було припинено. 

Сума накопиченого збитку, виключена з капiталу i визнана у прибутку чи збитку, являє собою 

рiзницю мiж витратами на придбання активу (за вирахуванням отриманих виплат основної суми та 

амортизацiї) та поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд знецiнення цього 

фiнансового активу, ранiше визнаного в прибутку чи збитку.  

Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у складi прибутку або збитку для iнвестицiї iнструмент 

власного капiталу, класифiкований як наявний для продажу, не слiд сторнувати з вiдображенням 

переоцiнки як прибутку чи збитку.  

Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту класифiкованого як 

наявний для продажу, збiльшується, i це збiльшення можна об'єктивно вiднести до подiї, що 

трапилася пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку чи збитку, то збиток вiд знецiнення 

слiд сторнувати, причому сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. 

Фiнансовi активи, що облiковуються за собiвартiстю  

Якщо є об’єктивне свiдчення наявностi збитку вiд зменшення корисностi iнструмента власного 

капiталу (який не має котирування i не облiковується за справедливою вартiстю, оскiльки його 

справедливу вартiсть не можна достовiрно оцiнити), то сума збитку вiд зменшення корисностi 

оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового активу та теперiшньою вартiстю 

попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за поточною ринковою нормою 

прибутку для подiбного фiнансового активу. Такi збитки вiд зменшення корисностi не слiд 

сторнувати.  

Продовження тексту приміток 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, залишки на поточних та iнших 

рахунках у банках а також грошовi кошти в дорозi (транзит грошових коштiв для купiвлi або 

продажу iноземної валюти).  



До iнших рахункiв Компанiї вiдносяться:  

- Рахунки по короткостроковим депозитам зi строком погашення 12 мiсяцiв або менше, що 

пiдвласнi незначному ризику змiни вартостi у нацiональнiй та iноземнiй валютах.  

- Розподiльчi рахунки, на яких облiковується валютна виручка, що надiйшла вiд контрагента, але 

ще не була зарахована банком на поточний рахунок Компанiї. Обов'язковий продаж валютної 

виручки, що регламентований Нацiональним Банком України, здiйснюється з розрахункового 

рахунку. 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi на дату балансу перераховуються за вiдповiдним курсом, як 

визначено у роздiлi «Операцiї в iноземних валютах». 

Рекласифiкацiя 

Компанiя: 

не повинна рекласифiкувати похiдний iнструмент з категорiї iнструментiв, «Оцiнюються за 

справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку », протягом 

перiоду володiння ним або поки цей iнструмент знаходиться в обiгу; 

не повинна рекласифiкувати будь-який фiнансовий iнструмент з категорiї «Оцiнюються за 

справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку», якщо пiсля 

первiсного визнання такий фiнансовий iнструмент був визначений пiдприємством як «оцiнюваний 

за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку »; i 

може, якщо фiнансовий актив бiльше не утримується з метою продажу або викупу в 

короткостроковiй перспективi (незважаючи на те що такий фiнансовий актив мiг би бути 

придбаний або прийнятий, головним чином, з метою продажу або викупу в короткостроковiй 

перспективi), рекласифiкувати такий фiнансовий актив з категорiї «оцiнюваних за справедливою 

вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку », за умови виконання умов, 

викладених у МСБО (IAS) 39. 

Пiдприємство не повинно рекласифiкувати будь-який фiнансовий iнструмент в категорiю 

«Оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або 

збитку» пiсля первiсного визнання. 

Класифiкацiя фiнансових зобов’язань 

Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює всi фiнансовi зобов'язання за амортизованою 

собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за винятками, описаними у МСБО (IAS) 

39. 

Кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть – це фiнансове зобов’язання, що визначається як заборгованiсть 

Компанiї перед iншими особами, яку Компанiя зобов'язана погасити. 

Первiсне визнання та подальша оцiнка кредиторської заборгованостi вiдбувається вiдповiдно до 

МСБО (IAS) 39 та вищевикладених принципiв. 

Компанiя оцiнює вплив ефекту вартостi грошових коштiв у часi на статтi короткострокової 

кредиторської заборгованостi, як несуттєвий, тому враховує її за номiнальною вартiстю.  

Довгострокова кредиторська заборгованiсть облiковується згiдно iз вищевикладеними 

принципами за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.  

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

До складу кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Компанiя вiдносить 

кредиторську заборгованiсть за активи, отриманi роботи або послуги (витрати за якими вже 

вiдображено), ще не оплаченi Компанiєю.  

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом Компанiя вiдносить 

кредиторську заборгованiсть Компанiї за всiма видами платежiв до бюджету, включаючи податки 

з працiвникiв Компанiї. Компанiя веде облiк у розрiзi окремих податкiв, платежiв та зборiв.  

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 

До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування Компанiя вiдносить 

кредиторську заборгованiсть за вiдрахуваннями на загальнообов'язкове державне соцiальне 

страхування, страхування майна пiдприємства та iндивiдуальне страхування його працiвникiв. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 



До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками з оплати працi Компанiя вiдносить 

кредиторську заборгованiсть з оплати працi, включаючи депоновану заробiтну плату. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками за одержаними авансами 

До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками за одержаними авансами Компанiя 

вiдносить кредиторську заборгованiсть, що утворилася в результатi того, що Компанiєю були 

отриманi грошовi кошти вiд покупцiв, а продукцiя, товари, роботи або послуги ще не були 

вiдвантаженi, виконанi або наданi.  

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 

До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв Компанiя 

вiдносить кредиторську заборгованiсть, що виникає у результатi операцiй iз пов’язаними 

сторонами, такими як учасники або засновники Компанiї. 

Iншi поточнi зобов’язання 

До складу iнших поточних зобов’язань Компанiя вiдносить всю iншу кредиторську, яка не була 

вiднесена до iнших категорiй.  

Iншi довгостроковi зобов'язання 

До складу довгострокової кредиторської заборгованостi Компанiя вiдносить всю кредиторську 

заборгованiсть, строк погашення якої бiльше нiж через 12 мiсяцiв. Подальший облiк такої 

заборгованостi вiдбувається за принципами, наведеними вище. 

Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань 

Припинення визнання фiнансових активiв  

Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли:  

(а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою 

чиннiсть або  

(б) Компанiя передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала 

угоду про передачу, i при цьому  

(i) Компанiя передала в основному всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або  

(ii) Компанiя не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але 

припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має 

практичної можливостi повнiстю продати актив непов’язанiй сторонi без внесення додаткових 

обмежень на перепродаж. 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань 

Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення 

термiну погашення вiдповiдного зобов'язання. 

При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же 

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого 

зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається 

в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та 

збитки за перiод 

Згортання фiнансового активу та фiнансового зобов’язання  

Фiнансовий актив та фiнансове зобов’язання слiд згортати i подавати в звiтi про фiнансовий стан 

чисту суму тiльки якщо Компанiя: 

- На теперiшнiй час має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум; 

- Має намiр або погасити зобов’язання на нетто-основi, або продати актив й одночасно погасити 

зобов’язання. 

Резерви 

Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що 

виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання 

буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого 

зобов'язання. Якщо Компанiя передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх 

резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але 

тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що 

вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за 

вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви 



дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, 

характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення 

резерву з часом визнається як витрати на фiнансування. 

Потенцiйнi (умовнi) зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, 

коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi 

втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно 

оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли 

можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною або суму 

такого зобов’язання неможливо достовiрно оцiнити. 

Поточнi забезпечення 

Компанiя у своєму облiку вiдображує резерв по витратам на вiдпустки. Компанiя розраховує 

резерв по вiдпустках на дату балансу, враховуючи належну працiвникам кiлькiсть днiв вiдпустки 

станом на звiтну дату та їх середню заробiтну плату. Резерв вiдпусток вiдображається у фiнансовiй 

звiтностi Компанiї, як поточнi забезпечення. 

Оренда 

Операцiйна оренда - Компанiя як орендар 

Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберiгає за собою всi ризики та вигоди, 

пов’язанi з правом власностi на об’єкт оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за 

договорами операцiйної оренди рiвномiрно списується на витрати протягом строку оренди i 

включаються до складу iнших операцiйних витрат. 

Операцiйна оренда - Компанiя як орендодавець 

Компанiя вiдображає у звiтi про фiнансовий стан активи, що є предметом операцiйної оренди, в 

залежностi вiд виду активу. Орендний дохiд за договорами операцiйної оренди рiвномiрно 

вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки протягом строку оренди у складi iнших 

операцiйних доходiв. Сукупна вартiсть пiльг, що надаються орендарям, рiвномiрно вiдображається 

як зменшення орендного доходу протягом строку оренди. Первiснi прямi витрати, понесенi 

орендодавцем при пiдготовцi та укладаннi договору операцiйної оренди, додаються до балансової 

вартостi активу, що є предметом оренди, i визнаються як витрати протягом строку оренди з 

використанням тих же принципiв, якi застосовуються до доходу вiд оренди. 

Визнання та оцiнка доходiв 

Дохiд – це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної 

дiяльностi Компанiї, коли чистi активи збiльшуються в результатi цього надходження, а не в 

результатi внескiв учасникiв.  

Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення 

зобов’язань (наприклад, чисте збiльшення активу в результатi продажу активiв чи зменшення 

зобов’язань у результатi вiдмови вiд боргу, який пiдлягає сплатi). 

Визнання доходiв при продажу активiв 

Дохiд вiд продажу товарiв, фiнансових iнструментiв, основних засобiв або iнших активiв 

визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: 

а) Компанiя передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на фiнансовий 

iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; 

б) за Компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як 

правило, пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими 

iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; 

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

г) ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю; та  

ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 

Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, 

пов’язаних з операцiєю. У деяких випадках цiєї ймовiрностi може не бути до отримання 

компенсацiї або до усунення невизначеностi. Проте, коли невизначенiсть виникає стосовно оплати 

суми, яка вже включена до доходу, але є сумою безнадiйної заборгованостi або сумою, щодо якої 

ймовiрнiсть вiдшкодування перестала iснувати, така сума визнається як витрати, а не як 

коригування первiсно визнаної суми доходу.  



Доходи та витрати, пов’язанi з тiєю самою операцiєю або iншою подiєю, визнаються одночасно. 

Витрати, як правило, можуть бути достовiрно оцiненi в разi забезпечення iнших умов визнання 

доходу. Проте дохiд не може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовiрно оцiнити; за 

таких обставин будь-яка вже отримана за продаж товарiв компенсацiя визнається як зобов’язання. 

Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, 

пов’язаних з операцiєю. Але в разi виникнення невизначеностi щодо можливостi отримання суми, 

яка вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої перестає iснувати 

ймовiрнiсть вiдшкодування, визнається як витрати, а не як коригування суми первiсно визнаного 

доходу.  

Дохiд має оцiнюватися за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає 

отриманню. 

Дохiд включає тiльки валовi надходження економiчних вигiд, якi отриманi чи пiдлягають 

отриманню Компанiєю на його власний рахунок. Суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн (такi, як 

податок з продажу, податки на товари та послуги i податок на додану вартiсть), не є економiчними 

вигодами, що надходять до Компанiї, i не ведуть до збiльшення власного капiталу. Отже, вони 

виключаються з доходу.  

Визнання доходiв при наданнi робiт/послуг 

Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений 

достовiрно, дохiд, пов’язаний з операцiєю, визнається шляхом посилання на той етап завершеностi 

операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї може бути попередньо оцiнений 

достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов:  

а) можна достовiрно оцiнити суму доходу;  

б) є ймовiрнiсть надходження до Компанiї економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю;  

в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; та  

г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв’язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її 

завершення. 

Дохiд, який виникає в результатi використання третiми сторонами активiв Компанiї, що приносять 

вiдсотки, роялтi та дивiденди, має визнаватися якщо:  

а) є ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надходитимуть до суб’єкта 

господарювання; та  

б) можна достовiрно оцiнити суму доходу.  

Дохiд має визнаватися на такiй основi:  

а) вiдсотки мають визнаватися iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка; 

б) роялтi мають визнаватися на основi принципу нарахування згiдно iз сутнiстю вiдповiдної угоди; 

та  

в) дивiденди мають визнаватися, коли встановлюється право акцiонера на отримання виплати. 

Визнання та оцiнка витрат  

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

амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих 

активiв, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Визнання витрат вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення 

активiв. 

Правила оцiнки витрат МСФЗ не встановленi i в цьому немає необхiдностi, оскiльки їх величина є 

похiдною вiд вартостi активiв i зобов’язань, правила оцiнки яких встановленi МСФЗ. 

Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування 

Витрати на заробiтну плату та нарахування на неї, лiкарнянi та премiї, нараховуються у тому роцi, 

в якому вiдповiднi послуги надавалися працiвниками Компанiї. Компанiя не має юридичного чи 

умовного зобов’язання сплачувати пенсiйнi чи iншi платежi, окрiм платежiв по державнiй системi 

соцiального страхування. 

Податок на прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з 

поточного податку на прибуток та вiдстроченого податку на прибуток. 

Подання на нетто-основi прибуткiв та збиткiв 

Компанiя подає на нетто-основi прибутки та збитки, якi виникають вiд групи подiбних операцiй, а 



саме  

- прибутки та збитки вiд курсових рiзниць,  

- прибутки та збитки вiд переоцiнки та реалiзацiї фiнансових iнструментiв таких як: фiнансовi 

активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, iнвестицiї, що 

утримуються до погашення; фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу. 

Поточний податок на прибуток 

Поточний податок – сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо 

оподаткованого прибутку (податкового збитку) за перiод. 

Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) – прибуток (збиток) за перiод, визначений 

вiдповiдно до правил, установлених податковими органами, згiдно з якими податки на прибуток 

пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню). 

Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за сумою, 

яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв) iз 

застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до 

кiнця звiтного перiоду. 

Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми - це 

ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в Українi чи в iншiй країнi, 

де Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд.  

Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток також включають в себе 

коригування стосовно податкiв, сплата або вiдшкодування яких очiкується вiдносно минулих 

перiодiв. 

Поточнi податки визнаються поза прибутком або збитком, якщо податок вiдноситься до статей, що 

визнаються в тому самому або iншому перiодi поза прибутком або збитком. Отже, поточнi 

податки, якi вiдносяться до статей, що визнаються в тому самому або в iншому перiодi: 

а) в iншому сукупному прибутку, визнаються в iншому сукупному прибутку; 

б) безпосередньо у власному капiталi, визнаються безпосередньо у власному капiталi. 

Керiвництво Компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових 

декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному 

iнтерпретовано. 

Вiдстрочений податок 

У вiдношеннi розрахунку та вiдображення вiдстроченого податку Компанiя керується чинним 

Податковим кодексом України, а саме у зв'язку зi змiнами до Податкового Кодексу з 2015 року 

платник податку, у якого рiчний дохiд (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за 

правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує 

двадцяти мiльйонiв гривень, має право прийняти рiшення про незастосування коригувань 

фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi (крiм вiд’ємного значення об’єкта 

оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв), визначенi вiдповiдно до положень 

вiдповiдного роздiлу Податкового Кодексу. Ранiше визнанi вiдстроченi податковi активи та 

зобов’язання Компанiя припиняє визнавати у якостi активiв та зобов’язань i вiдображає у складi 

прибутку або збитку в перiодi списання. 

 

 

3. ОСНОВНI ЗАСОБИ 

Рух основних засобiв за рiк, що скiнчився 31 грудня 2017року, був наступним:  

Земля Будiвлi та споруди. Вироб. обл. та iнвентар. Транс. зас. Оф. меблi та обладн. Iншi.Всього 

Первiсна вартiсть  

на 01.01.2017 р. - 1806 - 1 8 8 1823 

за 2017 рiк  

Надiйшло - - - - - - - 

Вибуло - - - - (8) (8) (16) 

На 31.12.2017р - 1806 - 1 - - 1807 

Знос  

на 01.01.2017 р - (1275) (-) (1) (4) (8) (1288) 



за 2017 рiк  

Нараховано - (37) (-) (-) (1) - (38) 

Вибуло - - - - 5 8 13 

На 31.12.2017р - (1312) (-) (1) (-) (-) (1313) 

Балансова вартiсть:  

На 01.01.2017 р.- 531 - - 4 - 535 

На 31.12.2017 р.- 494 - - - - 494 

 

Первiсна вартiсть основних засобiв, залишкова вартiсть яких дорiвнює нулю, та якi продовжують 

експлуатуватися станом на 31.12.2017 року, становить 1 тис. грн. 

На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi 

та використаннi Компанiєю. 

4.НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї включають вартiсть основних засобiв, якi були придбанi та 

станом на 31.12.2016р. та на 31.12.2017р. не були введенi в експлуатацiю загальною вартiстю 554 

тис. грн. 

5.ВЕКСЕЛI ОДЕРЖАНI 

Станом на 31.12.2016р. та 31.12.2017р. сума заборгованостi за одержаними векселями складає 

5799тис.грн. 

6.ТОРГОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Торгова дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть покупцiв за наданi послуги, якi на 

звiтну дату не були оплаченi. Керiвництво визначає резерв пiд знецiнення дебiторської 

заборгованостi на основi iдентифiкацiї конкретного покупця, тенденцiй платежiв, подальших 

надходжень та розрахункiв й аналiзу очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. 

Станом на звiтнi дати, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, складає: 

31.12.2017 31.12.2016 

Дебiторська заборгованiсть - 763 

Резерв сумнiвних боргiв - - 

Разом - 763 

Станом на звiтну дату, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування, вiдсутня. 

31.12.2017 31.12.2016 

до 3-х мiсяцiв - 53 

вiд 3-х мiсяцiв до рок- - 

бiльше року - 710 

Разом - 763 

7.ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ 

Станом на звiтну дату дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включає: 

31.12.2017 31.12.2016 

Аванси за послуги та товари 5306 5306 

Резерв сумнiвних боргiв - - 

Разом 5306 5306 

Основна сума авансу за товари складається iз авансового внеску до ТОВ «СЗВО»_за 

трансформатори у розмiрi 5306 тис. грн. 

8.ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ 

Станом на звiтну дату поточна дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у 

Компанiї включає: 

31.12.2017 31.12.2016 

Мiсцевi податки - - 

Податок на додану вартiсть 3 1 

Податок на прибуток - - 

Разом 3 1 

9.IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Станом на звiтну дату iнша поточна дебiторська заборгованiсть у Компанiї включає: 



31.12.2017 31.12.2016 

Розрахунки з iншими дебiторами 11 522 

Разом 11 522 

Основна сума iншої поточної дебiторської заборгованостi складається iз дебiторської 

заборгованостi за реалiзованi необоротнi активи, призначенi для продажу у сумi 2 тис. грн. та за 

послуги в сумi 9 тис.грн. 

10.ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 

Станом на звiтну дату, грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на поточних 

рахунках в банках у таких валютах: 

31.12.2017 31.12.2016 

Українськi гривнi 1 1 

Разом 1 1 

Станом на 31.12.2017 року, вся сума грошових коштiв утримується Компанiєю у ПАТ «Альфа-

банк» - (станом на 31.12.2017 року – 1 тис. грн, або 100,00%). 

Банкiвськi рахунки Компанiї, по яким маються залишки станом на 31 грудня, включають: 

31.12.2017 31.12.2016 

Поточнi рахунки 1 1 

Короткостроковi депозити - - 

Разом 1 1 

11.ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 

Станом на звiтнi дати, власний капiтал Компанiї включає: 

31.12.2017 31.12.2016 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 20096 20096 

Капiтал у дооцiнках 448 486 

Додатковий капiтал - - 

Резервний капiтал - - 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)-11720 -11396 

Неоплачений капiтал - - 

Вилучений капiтал - - 

Iншi резерви - - 

Всього 8824 9186 

11.1.ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ  

Станом на 31 грудня 2017 року статутний капiтал Компанiї становить 20 095 940,0 (двадцять 

мiльйонiв дев’яносто п’ять тисяч дев’ятсот сорок) гривень. Вiн подiляється на 401 918 800 

(чотириста один мiльйон дев’ятсот вiсiмнадцять тисяч вiсiмсот) акцiй, кожна номiнальною 

вартiстю 5 (п’ять) копiйок. Всi акцiї Компанiї простi iменнi, випущенi у бездокументарнiй формi.  

Держателi простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також 

мають право одного голосу на акцiю. Дивiденди акцiонерам оголошуються та затверджуються на 

щорiчних загальних зборах акцiонерiв. За результатами дiяльностi за рiк, що скiнчився 31 грудня 

2016 року та 31 грудня 2017 року, Компанiя не нараховувала дивiдендi в зв’язку з отриманими 

збитками за рiк. 

Структура акцiонерiв Компанiї станом на 31 грудня є наступною: 

2017 2016 

Кiлькiсть акцiй, шт. % Кiлькiсть акцiй, шт. % 

Акцiонери, що володiють пакетом бiльш нiж 10 %  

ТОВ «КАПIТАЛIНКОМ» 200 965 782 50,0016 200 965 782 50,0016 

ТОВ «Фондова Компанiя «Клiринговий Дiм» 52 762 983 13,1278 52 762 983 13,1278 

Всього 253 728 76 63,1294 253 728 765 63,1294 

Акцiонери, що володiють пакетом менш нiж 10 %148 190 035 36,8706 148 190 035 36,8706 

Разом 401 918 800 100,0 401 918 800 100,0 

Прибуток на акцiю за рiк, що закiнчився 31 грудня є наступним: 

2017 2016 

Кiлькiсть акцiй на 31 грудня, шт. 401 918 800 401 918 800 



Прибуток (збиток) на одну акцiю, грн. (0,00090) (0,00105) 

Протягом звiтного перiоду рiшення про збiльшення статутного капiталу не приймались. 

11.2.КАПIТАЛ У ДООЦIНКАХ 

Складовi та рух капiталу у дооцiнках Компанiї за рiк, що скiнчився 31 грудня, представлений 

наступним чином: 

Резерв дооцiнки основних засобiв Змiна вартостi фiнансових iнструментiв для продажу Разом 

на 01.01.2017 р. 486 - 486 

за 2017 р.  

Дооцiнка основних засобiв - - - 

Сума безкоштовно отриманих активiв - - - 

Амортизацiя та вибуття об’єктiв дооцiнки (38) - (38) 

на 31.12.2017 р. 448 - 448 

12.ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА РОЗРАХУНКАМИ 

Станом на звiтнi дати поточнi зобов'язання за розрахунками включають: 

31.12.2017 31.12.2016 

Торгова кредиторська заборгованiсть 440 1716 

Зобов’язання перед бюджетом 1 1 

в т.ч. податок на прибуток - - 

Зобов’язання зi страхування 1163 627 

Зобов’язання з оплати працi 106 108 

Зобов’язання з учасниками 64 64 

Зобов’язання з одержаних авансiв - - 

Разом 1774 2516 

Станом на звiтну дату, згiдно аналiзу кредиторської заборгованостi щодо дат формування, 

Компанiя має наступнi перiоди утворення торгової кредиторської заборгованостi: 

31.12.2017 31.12.2016 

до 3-х мiсяцiв - - 

вiд 3-х мiсяцiв до року- - 

бiльше року 440 1716 

Разом 440 1716 

Керiвництво Компанiї вважає, що погашення торгової кредиторської заборгованостi Компанiї 

призведе до вiдтоку грошових коштiв або iнших активiв, тому балансова вартiсть торгової 

кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. 

13.ПОТОЧНI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Поточнi забезпечення, за рiк що закiнчився 31 грудня, були наступнi: 

31.12.2017 31.12.2016 

Заборгованiсть перед пенсiйним фондом по виплатi пенсiй працiвникам Компанiї до настання 

пенсiйного вiку, у зв’язку з виконанням ними робiт iз шкiдливими для здоров’я умовами 538 547 

Зобов’язання з оплати вiдпусток працiвникам - 3 

Разом 538 550 

Поточнi забезпечення включають зобов’язання з оплати вiдпусток працiвникам, якi Компанiя буде 

сплачувати у майбутньому при наданнi вiдпусток, або у виглядi компенсацiї у разi звiльнення 

працiвникiв, по яким залишились невикористанi вiдпустки та зобов’язання з Державного 

пенсiйного плану з фiксованими виплатами. Компанiя не здiйснює добровiльного пенсiйного 

страхування своїх працiвникiв. При цьому Компанiя зобов’язана компенсувати Пенсiйному фонду 

України витрати по виплатi пенсiй працiвникам Компанiї до настання пенсiйного вiку, у зв’язку з 

виконанням ними робiт iз шкiдливими для здоров’я умовами. 

14.IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Станом на звiтнi дати, iншi поточнi зобов'язання включають: 

31.12.2017 31.12.2016 

Розрахунки з пiдзвiтними особами 65 10 

Податковий кредит (актив) 884 884 

Заборгованiсть за договором поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги 48 - 



Розрахунки з iншими кредиторами 35 335 

Разом 1032 1229 

15. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 

За звiтнi роки, адмiнiстративнi витрати Компанiї включають: 

2017 рiк 2016 рiк 

Зарплата адмiнiстративного апарату (53) (86) 

Нарахування ЄСВ (12) (19) 

Консультацiйнi послуги та аудит, оренда, послуги охорони примiщення, iнформацiйно-технiчне 

обслуговування (49) (33) 

Зберiгання майна - (125) 

Послуги банкiв (1) (3) 

Судовi витрати (11) (61) 

Нарахування резерву на вiдпустк - (12) 

Разом (126) (339) 

Продовження тексту приміток 

16.IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

За звiтнi роки, iншi операцiйнi доходи та витрати включають: 

2017 рiк 2016 рiк 

Iншi операцiйнi доходи: 335 1116 

Дохiд вiд ранiше списаної дебiторської заборгованостi - 4 

Дохiд вiд списання основних засобiв - 100 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi335 966 

Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 725 

Собiвартiсть iнших оборотних активi, призначених для продажу - (725) 

Дохiд вiд операцiйної оренди - 44  

Дохiд вiд продажу необоротних активiв, призначених для продажу - 1630 

Собiвартiсть необоротних активiв, призначених для продажу - (1630) 

Iншi - 2 

Iншi операцiйнi витрати (567) (1046) 

Нарахована амортизацiя (38) (258) 

Сумнiвнi та безнадiйнi борги - (22) 

Штрафи та пенi, судебнi витрати - (89) 

Нарахування забезпечення по пiльговим пенсiям (528) (535) 

Списання ПДВ - (142 

Iншi операцiйнi витрати (1) - 

Фiнансовий результат вiд iншої операцiйної дiяльностi (232) 70 

17.IНШI ДОХОДИ ТА IНШI ВИТРАТИ 

За звiтнi роки, iншi прибутки включають: 

2017 2016 

Iншi доходи - - 

Дохiд вiд наданих послуг - - 

Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв - - 

Дохiд вiд списання необоротних активiв (оприбуткування металобрухту) - - 

Iншi витрати (4) (152) 

Залишкова вартiсть списаних ОЗ (4) (152) 

Фiнансовий результат вiд iншої дiяльностi (4) (152) 

18.ПОДАТОК НА ПРИБУТОК  

Ставки оподаткування, якi застосовувалися до Компанiї протягом звiтного перiоду були 

наступними: 

З 1 сiчня 2016 р. по 31 грудня 2016 р. 18% 

З 1 сiчня 2017 р. по 31 грудня 2017 р. 18% 

Компоненти витрат по податку на прибуток Компанiї за рiк, що скiнчився 31 грудня, включають: 



2017 рiк 2016 рiк 

Поточний податок - - 

Разом - - 

У вiдношеннi розрахунку та вiдображення вiдстроченого податку Компанiя керується чинним 

Податковим кодексом України, а саме у зв'язку зi змiнами до Податкового Кодексу з 2015 року 

платник податку, у якого рiчний дохiд (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за 

правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує 

двадцяти мiльйонiв гривень, має право прийняти рiшення про незастосування коригувань 

фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi (крiм вiд’ємного значення об’єкта 

оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв), визначенi вiдповiдно до положень 

вiдповiдного роздiлу Податкового Кодексу. 

19. IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД 

За рiк, що скiнчився 31 грудня, iнший сукупний дохiд складається з: 

2017 2016 

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв - 388 

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв - - 

Накопиченi курсовi рiзницi - - 

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств - - 

Iнший сукупний дохiд 38 789 

Всього 38 1177 

20. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI  

Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю 

Компанiя здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець 

кожного звiтного перiоду. 

Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод 

оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi 

курси НБУ 

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою 

вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка 

iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, 

витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного 

бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття 

бiржового торгового дня 

Перемiщення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi 

Перемiщення мiж рiвнями iєрархiї не було. 

Iншi розкриття справедливої вартостi 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю 

Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

2017 2016 2017 2016 

1 2 3 4 5 

Фiнансовi активи - - - - 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 1 1 1 

Керiвництво Компанiї вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є 

достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва 

iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв 

фiнансової звiтностi.  

21.ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) 

Стаття «Iншi надходження» в результатi операцiйної дiяльностi в звiтi про рух грошових коштiв у 

Компанiї складає 48 тис. грн. До складу цiєї статтi за 2017 рiк включена сума грошових коштiв 

Фiнансової допомоги, яка пiшла на виплату заробiтної плати. 



22.ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ  

Пов'язанi сторони або операцiї з пов'язаними сторонами, як визначено у МСБО 24 «Розкриття 

iнформацiї щодо пов’язаних сторiн», представленi таким чином: 

а) Особа, або близький член родини такої особи пов'язаний з Компанiєю, якщо така особа: 

i. має контроль або спiльний контроль над Компанiєю; 

ii. має значний вплив на Компанiю; або 

iii. є представником провiдного управлiнського персоналу Компанiї або її материнської компанiї. 

б) Компанiя пов’язана з iншою Компанiєю, якщо виконується будь-яка з наведених нижче умов: 

i. Компанiя та iнша компанiя є членами однiєї групи (що означає, що кожна материнська чи 

дочiрня компанiя пов’язанi мiж собою); 

ii. Компанiя є асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством з iншою компанiєю (або 

асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством члена групи, до складу якої також входить i 

iнша компанiя); 

iii. Обидвi компанiї є спiльним пiдприємством iншої компанiї; 

iv. Компанiя є спiльним пiдприємством компанiї, а iнша компанiя є асоцiйованою компанiєю в 

останнiй; 

v. Iнша компанiя є програмою виплат пiсля закiнчення трудової дiяльностi працiвникам Компанiї 

чи працiвникам будь-якої пов’язаної компанiї. Якщо Компанiя сама є такою програмою виплат, то 

компанiї - спонсори програми є також пов'язаними сторонами Компанiї; 

vi. Компанiя знаходиться пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в а); 

vii. Особа, визначена в а)i) має значний вплив на Компанiю, або є представником провiдного 

управлiнського персоналу Компанiї (або її материнської компанiї). 

При розглядi кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдношень, 

а не тiльки їх юридичнiй формi. 

Пов’язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами. 

Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов’язаними сторонами. 

До складу пов’язаних осiб вiдносяться: 

- управлiнський персонал, а саме виконуючий обов’язки голови правлiння Малимоненко В.О.; 

- акцiонери Компанiї, якi наведенi в Примiтцi «Зареєстрований капiтал». 

Нижче наведено данi по операцiях з пов’язаними сторонами за 2017 та 2016 роки: (тис.грн.) 

Пов'язанi сторони Вид транзакцiї Оборот за 2017 рiк Станом на 31 грудня 2017 року Оборот за 

2016 рiк Станом на 31 грудня 2016 року 

Управлiнський персонал Заробiтна плата Нараховано 22 - 49 1 

Управлiнський персонал Поворотна безвiдсоткова фiнансова допомога внесено (48) (48) - - 

Повернуто - -  

23.ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Податкова система 

З моменту прийняття Податкового кодексу України у 2011 роцi, постiйно приймаються змiни до 

нього, що змiнюють (iнколи кардинально) основнi принципи оподаткування. Податкове, валютне 

та митне законодавство України часто змiнюється, тому може тлумачитися по-рiзному. Вiдповiднi 

органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства керiвництвом Компанiї у зв’язку 

з дiяльнiстю Компанiї та операцiями в рамках цiєї дiяльностi. Внаслiдок цього може iснувати 

значна невизначенiсть щодо забезпечення або тлумачення нового законодавства та нечiткi або 

вiдсутнi правила його виконання. Податковi органи України можуть займати бiльш агресивну 

позицiю у своєму тлумаченнi законодавства та проведеннi податкових перевiрок, застосовуючи 

досить складний пiдхiд. Цi фактори у поєднаннi iз зусиллями податкових органiв, спрямованими 

на збiльшення податкових надходжень у вiдповiдь на зростання бюджетного тиску, можуть 

призвести до зростання рiвня та частоти податкових перевiрок, тому iснує можливiсть, що 

операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не заперечувались, можуть бути оскарженi. У результатi можуть 

бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi. Вiдповiднi органи можуть 

проводити податковi перевiрки у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх 

закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв.  

Українське податкове законодавство не мiстить чiтких iнструкцiй з певних податкових питань. 



Iнодi тлумачення Компанiєю таких невизначених податкових питань призводить до зменшення 

загальної податкової ставки по Компанiї. Як зазначено вище, таке тлумачення податкового 

законодавства може надзвичайно ретельно перевiрятися. Наслiдки таких перевiрок з боку 

податкових органiв не можуть бути оцiненi з достатнiм ступенем надiйностi, проте вони можуть 

бути суттєвими для фiнансового стану та дiяльностi органiзацiї в цiлому. 

Зобов’язання за оперативною орендою.  

Станом на кiнець звiтного перiоду Компанiя не мала зобов’язань за нескасованими договорами 

оперативної оренди. 

Юридичнi зобов'язання 

У Компанiї у звiтному перiодi були наступнi судовi справи: 

Номер Дата засiдання Наша сторона Роль Друга сторона Роль Сума позовної вимоги, грн 

Примiтка 

№ 805/4873/16-а 05.01.2017р. ПАТ «Слов’янський завод високовольтних iзоляторiв» Вiдповiдач 

Слов'янське об'єднане управлiння ПФУ Донецької областi Позивач 122175,83 Вiдшкодування 

фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй, призначених на пiльгових умовах, за перiод з 

25.07.2016 року по 30.09.2016 року 

№805/572/17-а 06.02.2017р. ПАТ «Слов’янський завод високовольтних iзоляторiв» Вiдповiдач 

Слов'янське об'єднане управлiння ПФУ Донецької областi Позивач 122 942,66 Покриття 

фактичних витрат на виплату i доставку пiльгових пенсiй за списком № 2 за перiод з 01 жовтня 

2016 року по 31 грудня 2016 року 

№805/1798/17-а 03.05.2017р. ПАТ «Слов’янський завод високовольтних iзоляторiв» Вiдповiдач 

Слов'янське об'єднане управлiння ПФУ Донецької областi Позивач 133278,87 Покриття фактичних 

витрат на виплату та доставку пiльгових пенсiй за Списком № 2 за перiод з 01.01.2017 року по 

31.03.2017 року 

№805/3036/17-а 01.09.2017 р. ПАТ «Слов’янський завод високовольтних iзоляторiв» Вiдповiдач 

Слов'янське об'єднане управлiння ПФУ Донецької областi Позивач 124 903,71 Вiдшкодування 

витрат на виплату та доставку пiльгових пенсiй за списком № 2 за перiод квiтень червень 2017 

року 

№805/2695/17-а 03.10.2017р. ПАТ «Слов’янський завод високовольтних iзоляторiв» Вiдповiдач 

Слов'янське об'єднане управлiння ПФУ Донецької областi Позивач 7 367,56 Вiдшкодування 

фактичних витрат на виплату i доставку пiльгових пенсiй, призначених за списком № 1, що 

виникла за перiод з 25.02.2017 по 30.06.2017 

№805/3852/17-а 02.11.2017р. ПАТ «Слов’янський завод високовольтних iзоляторiв» Вiдповiдач 

Слов'янське об'єднане управлiння ПФУ Донецької областi Позивач 128 888,62 Покриття 

фактичних витрат на виплату та доставку пiльгових пенсiй за Списком № 2 в розмiрi 128888 (сто 

двадцять вiсiм тисяч вiсiмсот вiсiмдесят вiсiм) грн. 62 коп. за перiод з 01.07.2017 року по 

30.09.2017 року 

№805/3854/17-а 02.11.2017р. ПАТ «Слов’янський завод високовольтних iзоляторiв» Вiдповiдач 

Слов'янське об'єднане управлiння ПФУ Донецької областi Позивач 4 396,92 Вiдшкодуванню 

фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй (за списком №1) за перiод з 01.07.2017 року по 

30.09.2017 року 

№805/4274/17-а 08.12.2017р. ПАТ «Слов’янський завод високовольтних iзоляторiв» Вiдповiдач 

Слов'янське об'єднане управлiння ПФУ Донецької областi Позивач 3 896, 64 Вiдшкодування 

витрат на виплату та доставку пiльгових пенсiй за списком № 1  

№805/4272/17-а 11.12.2017р. ПАТ «Слов’янський завод високовольтних iзоляторiв» Вiдповiдач 

Слов'янське об'єднане управлiння ПФУ Донецької областi Позивач 90 094,95 Вiдшкодування 

фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй призначених на пiльгових умовах за списком № 2 

за перiод з 01 жовтня 2017 року по 30 листопада 2017 року 

24.УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

Функцiя управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також 

операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який 

включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику та 

ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв 



ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та 

юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур 

та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. 

До процесу управлiння ризиками у Компанiї залучено всi види бiзнесу, якi впливають на 

параметри цих ризикiв. Управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється на всiх рiвнях органiзацiї 

вiд вищого керiвництва до рiвня, на якому цi ризики безпосередньо приймаються.  

В рамках своєї програми по управлiнню ризиками, Компанiя проводить iнвентаризацiю своїх 

поточних ризикових позицiй за категорiями ризику, вимiрює чутливiсть чистого доходу i власного 

капiталу в рамках стохастичного i детермiнованого сценарiїв. Моделi, сценарiї i допущення 

регулярно переглядаються i оновлюються по мiрi необхiдностi. 

Проте, моделi чутливi до граничних малоймовiрних сценарiїв i можуть показати невiрнi 

результати при їх настаннi. Рiзкi можливi коливання не є однозначною пiдставою для перегляду 

оцiнок, якщо вони не призводять до змiн в тривалiй перспективi та на постiйнiй основi. 

Аналiз чутливостi не вiдображає того, який чистий прибуток за перiод мiг би бути, якби були iншi 

змiннi ризику, нiж при проведеннi аналiзу, тому що аналiз заснований на експозицiї в 

майбутньому iнформацiї, вiдомої на звiтну дату. I при цьому результати чутливостi призначенi для 

точного передбачення майбутнього власного капiталу або прибутку. Аналiз не враховує вплив 

майбутнього нового бiзнесу, який може бути важливим компонентом майбутнiх доходiв. Не 

розглядаються всi методи, доступнi для управлiння, що реагують на змiни у фiнансовому 

середовищi, такi як змiна розподiлу iнвестицiйного портфеля або коригування ставок по кредитах. 

Крiм того, результати аналiзу не можуть бути екстрапольованi для бiльш тривалих перiодiв, так як 

ефект не має лiнiйної тенденцiї. Тому, процес управлiння ризиками не може гарантувати точного 

передбачення майбутнiх результатiв. 

Основнi ризики, що властивi Компанiї в ходi її операцiйної дiяльностi, i способи їх управлiння 

представленi нижче. 

Компанiя при веденнi професiйної дiяльностi здiйснює управлiння фiнансовими та нефiнансовими 

ризиками. 

24.1.ФIНАНСОВI РИЗИКИ. 

Загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливостi продовження дiяльностi 

пiдприємства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану Компанiї, якостi його 

активiв, структури капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок перевищення 

витрат над доходами. 

Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового 

ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях. 

Ринковий ризик - ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв), якi пов'язанi з несприятливою 

змiною ринкової вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку з коливаннями цiн на чотирьох 

сегментах фiнансового ринку, чутливих до змiни вiдсоткових ставок: ринку боргових цiнних 

паперiв, ринку пайових цiнних паперiв, валютному ринку i товарному ринку.  

Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового 

ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях. 

Ринковий ризик включає: 

•процентний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на борговi цiннi папери та 

похiднi фiнансовi iнструменти процентної ставки. Компанiя зазнає впливу коливань переважних 

рiвнiв ринкових процентних ставок на свiй фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа 

може збiльшуватись в результатi таких змiн, але може й зменшуватись або призводити до збиткiв 

у разi виникнення несподiваних змiн.  

•пайовий ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на пайовi цiннi папери та 

похiднi фiнансовi iнструменти, базовим активом яких є такi цiннi папери; 

•валютний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання курсiв iноземних валют та 

золота. За 2017 рiк курс ЄВРО коливався в коридорi, нижня межа якого становила 27,603684 

грн./ЄВРО, а верхня – 33,495424 грн./ЄВРО, курс рубля: нижня межа – 0,4261 грн./рубль, верхня 

межа – 0,48703 грн./рубль, курс долара США: нижня межа – 25,440576 грн./долар США, а верхня 

межа – 28,067223 грн./долар США. Значнi коливання курсiв не можуть значно вплинути на розмiр 



прибутку Компанiї, оскiльки Компанiя майже не проводить операцiй в iноземнiй валютi, але це 

може погiршити її стан бо впливає на фiнансове становище її клiєнтiв. 

• Значнi коливання курсiв не можуть значно вплинути на розмiр прибутку Компанiї, оскiльки 

Компанiя майже не проводить операцiй в iноземнiй валютi, але це може погiршити її стан бо 

впливає на фiнансове становище її клiєнтiв. 

•товарний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на похiднi фiнансовi 

iнструменти, базовим активом яких є товари; 

•iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 

унаслiдок процентного, пайового, валютного чи товарного ризикiв), незалежно вiд того, чи 

спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його 

емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими 

здiйснюються операцiї на ринку. 

Кредитний ризик – ризик виникнення у Компанiї фiнансових втрат (збиткiв) внаслiдок 

невиконання в повному обсязi або неповного виконання контрагентом своїх фiнансових 

зобов'язань перед Компанiєю вiдповiдно до умов договору. Розмiр збиткiв у цьому випадку 

пов'язаний iз сумою невиконаного зобов'язання. 

До кредитних ризикiв вiдносяться, зокрема: 

ризик контрагента – ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через 

невиконання або несвоєчасне виконання клiєнтом або контрагентом за правочином щодо цiнних 

паперiв своїх зобов’язань перед Компанiєю;  

ризик дефолту – ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через невиконання 

або несвоєчасне виконання емiтентом або особою, що видала цiнний папiр, що належать Компанiї, 

своїх зобов’язань щодо виплати доходу та/або погашення цiнних паперiв; 

Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв’язку iз дебiторською заборгованiстю. 

Дебiторська заборгованiсть 

Управлiння кредитним ризиком, що пов'язаний iз покупцями, здiйснюється кожною бiзнес-

одиницею у вiдповiдностi до полiтики, процедур та системi контролю, встановленими Компанiєю 

по вiдношенню до управлiння кредитними ризиками, що пов'язанi iз покупцями. Кредитна якiсть 

покупця оцiнюється на основi детальної форми оцiнки кредитного рейтингу. Основнi фактори, якi 

беруться до уваги в ходi аналiзу зменшення корисностi дебiторської заборгованостi включають 

визначення того, чи простроченi виплати основної суми заборгованостi бiльш, нiж на 365 днiв, чи 

вiдомо про будь-якi труднощi з огляду на грошовi потоки контрагентiв,зниження кредитного 

рейтингу або порушення первiсних умов вiдповiдного договору. Здiйснюється регулярний 

монiторинг непогашеної дебiторської заборгованостi покупцiв. Компанiя здiйснює аналiз 

зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюються iндивiдуально (по великим контрагентам), i 

резерву на зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюються у сукупностi (велика кiлькiсть 

малих дебiторiв об’єднуються у однорiднi групи). Компанiя оцiнює концентрацiю ризика по 

вiдношенню до торгової дебiторської заборгованостi, як низьку.  

Резерв пiд зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюється на iндивiдуальнiй основi 

Компанiя визначає суму резерву на зменшення корисностi окремо за кожною суттєвою 

заборгованiстю в iндивiдуальному порядку. Питання, що розглядаються при визначеннi суми 

резерву, включають можливiсть реалiзацiї бiзнес-плану контрагента, його здатнiсть пiдвищити 

продуктивнiсть працi в разi виникнення фiнансових труднощiв, грошовi надходження та очiкуванi 

виплати дивiдендiв в разi оголошення банкрутом, наявнiсть iншої фiнансової пiдтримки та 

можлива вартiсть продажу застави, а також часовi рамки очiкуваних грошових потокiв. Збитки вiд 

зменшення корисностi оцiнюються на кожну звiтну дату, якщо будь-якi непередбаченi обставини 

не вимагають бiльшої уваги. 

Резерв пiд зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюється на сукупнiй основi 

Компанiя визначає суму резерву на зменшення корисностi несуттєвої заборгованостi, а також 

окремої суттєвої заборгованостi, стосовно якої ще немає об’єктивних ознак зменшення корисностi, 

на сукупнiй основi. Компанiя аналiзує резерви на знецiнення на кожну звiтну дату, при цьому 

кожний сукупнiсть заборгованостей (портфель) перевiряється окремо. 



В ходi аналiзу резерву на зменшення корисностi заборгованостi на сукупнiй основi Компанiя 

враховує зменшення корисностi, що може мати мiсце у портфелi, навiть якщо немає об’єктивних 

ознак зменшення корисностi окремої заборгованостi. Збитки вiд зменшення корисностi 

визначаються з урахуванням такої iнформацiї: збитки в портфелi у попереднiх перiодах, поточнi 

економiчнi умови, вiдповiдний промiжок часу мiж моментом можливого понесення збитку вiд 

зменшення корисностi та моментом визначення зменшення корисностi як такого, що потребує 

створення резерву в ходi аналiзу знецiнення окремих активiв, а також очiкуванi надходження та 

вiдшкодування в разi знецiнення зменшення корисностi. Керiвництво Компанiї вiдповiдає за 

прийняття рiшення щодо тривалостi такого перiоду, що не повинна перевищувати один рiк.  

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Компанiї є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка 

iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Компанiя 

використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: 

•лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв; 

•лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 

•лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною 

рейтинговою шкалою; 

•лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв. 

Ризик лiквiдностi – ризик виникнення збиткiв у Компанiї у зв'язку з неможливiстю своєчасного 

виконання ним в повному обсязi своїх фiнансових зобов'язань, не зазнавши при цьому 

неприйнятних втрат, внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв. Ризик 

лiквiдностi iснує тодi, коли iснує розбiжнiсть у строках виплат за активами i зобов'язаннями.  

Нижче наведена узагальнена iнформацiя про непохiднi зобов’язання Компанiї в розрiзi строкiв 

погашення цих зобов'язань: 

на 31.12.2016 року 

Стаття Балансу Строки погашення фiнансових зобов’язань Всього 

За вимогою До 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв  

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1716 - - - 1716 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 1 - - - 1 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 627 - - - 627 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 108 - - - 108 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 64 - - - - 64 

Поточнi забезпечення 550 - - - - 550 

Iншi поточнi зобов'язання - 1229 - - - 1229 

Всього 614 3681 - - - 4295 

на 31.12.2017 року 

Стаття Балансу Строки погашення фiнансових зобов’язань Всього 

За вимогою До 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв  

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги- 440 - - - 440 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 1 - - - 1 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 1163 - - - 1163 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi- 106 - - - 106 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 64 - - - - 64 

Поточнi забезпечення 538 - - - - 538 

Iншi поточнi зобов'язання - 1032 - - - 1032 

Всього 602 2742 - - - 3344 

Для управлiнського персоналу Компанiї надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами 

вiдповiдали строкам виплат за зобов'язаннями, процентнi ставки по активах вiдповiдали 

процентним ставкам по зобов'язаннях, а якщо iсную будь-яка невiдповiднiсть, щоб вона булла пiд 

контролем. 

Компанiя здiйснює управлiння лiквiднiстю з метою забезпечення постiйної наявнистi коштiв, 

необхiдних для виконання усiх зобов'язань у визначенi термiни. Полiтики лiквiдностi компанiї 



перевiряється i затверджується управлiнським персоналом. 

Як правило, Компанiя забезпечує наявнiсть достатнiх грошових коштiв на вимогу для оплати 

очiкуваних операцiйних витрат на перiод до 3-х мiсяцiв, включаючи обслуговування фiнансових 

зобов'язань; це не поширюється на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, такi, як 

стихiйне лихо. 

До ризикiв лiквiдностi вiдносяться, зокрема: 

ризик ринкової лiквiдностi – ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через 

неможливiсть купiвлi або продажу активiв у потрiбнiй кiлькостi за достатньо короткий перiод часу 

в силу погiршення ринкової кон'юнктури; 

ризик балансової лiквiдностi – ризик виникнення збиткiв, виникнення дефiциту грошових коштiв 

або iнших високолiквiдних активiв для виконання зобов’язань перед iнвесторами/контрагентами. 

Iнформацiя щодо кожного окремого виду дебiторської та кредиторської заборгованостi Компанiї у 

розрiзi строкiв погашення представлена у вiдповiдних роздiлах цих примiток. 

Зниження ризику 

Компанiя не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння ризиками, що виникають 

внаслiдок змiни процентних ставок, а також кредитного ризику та ризику лiквiдностi. 

Компанiя не приймала участi в будь-яких операцiях з використанням похiдних фiнансових 

iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками направлена на вiдстежування динамiки 

фiнансового ринку України i зменшення його потенцiйного негативного впливу на результати 

дiяльностi Компанiї. 

24.2.ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ 

Операцiйний ризик включає наступнi: 

•правовий ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової 

втрати активiв, пов'язаний з недотриманням Компанiєю вимог законодавства, договiрних 

зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищенiстю Компанiї або з правовими помилками, 

яких припускається Компанiя при провадженнi професiйної дiяльностi; 

•iнформацiйно-технологiчний ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної 

або часткової втрати активiв, пов'язаний з недосконалою роботою iнформацiйних технологiй, 

систем та процесiв обробки iнформацiї або з їх недостатнiм захистом, включаючи збiй у роботi 

програмного та/або технiчного забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем, засобiв 

комунiкацiї та зв'язку, порушення цiлiсностi даних та носiїв iнформацiї, несанкцiонований доступ 

до iнформацiї стороннiх осiб та iнше; 

•ризик персоналу - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової 

втрати активiв, пов'язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв Компанiї (людським фактором), 

включаючи допущення помилки при проведеннi операцiї, здiйснення неправомiрних операцiй, 

пов'язане з недостатньою квалiфiкацiєю або iз зловживанням персоналу, перевищення 

повноважень, розголошення iнсайдерської та/або конфiденцiйної iнформацiї та iнше; 

24.3.IНШI НЕФIНАНСОВI РИЗИКИ 

До iнших нефiнансових ризикiв дiяльностi Компанiї вiдносяться: 

•стратегiчний ризик - ризик виникнення збиткiв, якi пов'язанi з прийняттям неефективних 

управлiнських рiшень, помилками, якi були допущенi пiд час їх прийняття, а також з неналежною 

реалiзацiєю рiшень, що визначають стратегiю дiяльностi та розвитку Компанiї; 

•ризик втрати дiлової репутацiї (репутацiйний ризик) - ризик виникнення збиткiв, пов'язаних зi 

зменшенням кiлькостi клiєнтiв або контрагентiв Компанiї через виникнення у суспiльствi 

несприятливого сприйняття Компанiї, зокрема його фiнансової стiйкостi, якостi послуг, що 

надаються Компанiєю, або його дiяльностi в цiлому, який може бути наслiдком реалiзацiї iнших 

ризикiв; 

•системний ризик – ризик виникнення збиткiв у значної кiлькостi установ, який обумовлений 

неможливiстю виконання ними своїх зобов'язань у зв'язку з невиконанням (несвоєчасним 

виконанням) зобов'язань однiєю установою внаслiдок реалiзацiї у неї кредитного ризику, ризику 

лiквiдностi або iншого ризику. Системний ризик, на який впливає стан економiки загалом i 

певною мiрою вiдбиваються на дохiдностi цiнних паперiв та фiнансових iнструментiв, що 

обертаються на ринку цiнних паперiв, спричиненi кон'юнктурою та особливостями фондового 



ринку, на якому Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть, несе загрозу порушення дiяльностi всiєї 

фiнансової системи. 

•ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати 

активiв, через настання невiдворотних обставин, у тому числi обставин непереборної сили, що 

неможливо передбачити, якi призводять або створюють передумови для виникнення збоїв у роботi 

Компанiї або безпосередньо перешкоджають її нормальному функцiонуванню. 

24.4.УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ 

Компанiя розглядає позиковi засоби i власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових 

ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Компанiї продовжувати 

функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а також 

забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку Компанiї. 

Полiтика Компанiї по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його 

оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу. 

24.5.ПОЛIТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

Полiтики управлiння ризиками Компанiї визначаються з метою виявлення, аналiзу та управлiння 

ризиками, з якими стикається Компанiя, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв 

контролю за ними, постiйного монiторингу рiвнiв ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики i 

процедури управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових 

умов, продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик. 

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за управлiння ключовими ризиками, 

розробку та впровадження процедур управлiння ризиками та контролю, а також за затвердження 

укладення договорiв на значнi суми. 

25.ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

Подiї пiсля дати балансу до дати затвердження фiнансової звiтностi, якi б вимагали коригування 

даних фiнансової звiтностi чи розкриття вiдсутнi. 

 

В.О. Голови правлiння Малимоненко В.О. 


