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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента 
 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" 
2. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
 19130857 
4. Місцезнаходження 
 04080, Україна, м.Київ, вул. Кирилiвська, 40 
5. Міжміський код, телефон та факс 
 (044) 463-66-79, (044) 463-66-79 
6. Електронна поштова адреса  
 koemz@i.ua  
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії  
 (дата) 
2. Річна інформація опублікована у     

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці  в мережі Інтернет  
 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) X 
7. Інформація про посадових осіб  емітента:  
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди X 
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
12. Відомості про цінні папери емітента:  
   1) інформація про випуски акцій емітента X 
   2) інформація про облігації емітента  
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
   4) інформація про похідні цінні папери  
   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 
акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
   3) інформація про зобов'язання емітента X 
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів X 
   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів  
   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
17. Інформація про стан корпоративного управління X 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення 
окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки: 
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, 
що товариство не одержувало лiцензiй(дозволiв).  
 
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що емiтент не 
приймав участi в створеннi юридичних осiб. 
 
 Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади 
корпоративного секретаря у емiтента немає. 
 
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової 
оцiнки.  
 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.  
 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 
випускало iншi цiннi папери.  
 
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 
похiднi цiннi папери.  
 
Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй)  власних акцiй 
протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало та вiдповiдно не 
продавало ранiше викупленi власнi акцiї протягом звiтного перiоду, викуплений власних акцiй 
немає. 
 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 



собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами 
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
 
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не 
надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не приймались.  
 
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не 
приймались. 
 
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається тому що 
Товариство не випускало борговi цiннi папери. 
 
Рiчна фiнансова звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається, 
тому що емiтент складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової 
звiтностi. 
 
В формi "Текст аудиторського висновоку (звiту)" вiдсутнi Реєстрацiйний номер, серiя та 
номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi 
можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, тому 
що емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.  
 
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не надаються, тому що емiтент здiйснив публiчне 
(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. 
 
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало 
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 
 
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), не надається в зв"язку з тим, що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй 
пiдприємств. 
 
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не випускало борговi цiннi папери 
з забезпеченням випуску. 
 
В зв"язку з особливостями програмного забезпечення в Iнформацiї про осiб, що володiють 10 
вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, Код за ЄДРПОУ юридичної особи УЗС ХОЛДIНГ С.А. 
(UZS HOLDING S. A.), вiрно читати: СН-660-2912013-4 
 
 



 
ІІІ. Основні відомості про емітента 

 
 

1. Повне найменування 
 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 А01 №22149 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 09.09.1996 
4. Територія (область) 
 м.Київ 
5. Статутний капітал (грн)  
 3500000 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 22 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 
10. Органи управління підприємства 
 Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не 
заповнюють iнформацiю про органи управлiння. 
11. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 Публiчне акцiонерне товариство "Укрексiмбанк" 
2) МФО банку 
 380333 
3) Поточний рахунок 
 26005014556144 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 рахунку у iноземнiй валютi немає 
5) МФО банку 
 немає 
6) Поточний рахунок 
 немає 



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

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника 

та/або учасника
Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Регiональне вiддiлення Фонду 
державного майна України по 

м. Києву 
19030825 

01032, м.Київ, бульвар Шевченка, 
50-Г 

0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

   
Усього 0 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 
 Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Маштильов Дмитро Михайлович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 246311 31.05.1996 виданий Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУРУ МВС 
України в Київськiй обл. 
4) Рік народження 
 1962 
5) Освіта 
 Вища, Київський автомобiльно-дорожний iнститут, iнженер-економiст 
6) Стаж роботи (років) 
 18 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "ТРК "Мега-Сiтi", головний бухгалтер 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 20.12.2013, обрано безстроково 
9) Опис 
 До повноважень та обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться: 
- забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад 
бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; 
- органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх 
господарських операцiй.  
Розмiр виплаченої винагороди - 144422,24грн. Винагорода у натуральнiй формi не 
виплачувалась. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не 



було. 
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: головний 
бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 
 
 
 
1) Посада 
 Голова Наглядової ради (акцiонер) 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Манойло Галина Венiаминiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 222323 28.09.1999 виданий Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi 
4) Рік народження 
 1953 
5) Освіта 
 серед/техн., Iрпiнський iндустрiальний технiкум, технiк-технолог 
6) Стаж роботи (років) 
 45 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПАТ "КДЕМЗ" , iнженер-технолог. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 20.04.2016, обрано до переобрання 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки: Органiзовує роботу i скликає засiдання наглядової ради та 
головує на них, здiйснює повноваження, передбаченi статутом товариства та положенням про 
наглядову раду i в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює 
дiяльнiсть виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях 
наглядової ради. Має право бути присутнiм на засiданнях виконавчого органу. Пiдписує вiд 
iменi товариства трудовi контракти з головою виконавчого органу. Має право вимагати 
позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим 
iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. 
Винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв не отримує.  
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: 
20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення звiльнити Манойло Галину Венiаминiвну  з посади 
Голови наглядової ради. 
20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення  обрати Манойло Галину Венiаминiвну   на посаду 
Члена наглядової ради. 
20.04.2016р. на засiданнi наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №1 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення  обрати Манойло Галину Венiаминiвну   на посаду   
Голови Наглядової ради. 
Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не є: представником акцiонера, 
представником групи акцiонерiв, незалежним директором. 
Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх 
п"яти рокiв: завiдуюча канцелярiєю. Одночасно займає посаду завiдуючої канцелярiєю ПАТ 



"КДЕМЗ. м. Київ, вул. Кирилiвська, 40.  
 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради (акцiонер) 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Михайлов Олександр Михайлович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 713479 26.03.2002 виданий Старокиївським РУГУ МВС України у м.Києвї 
4) Рік народження 
 1958 
5) Освіта 
 вища, Київський iн-т цивiльної авiацiї, економiст 
6) Стаж роботи (років) 
 41 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПрАТ "УПСК", Голова Наглядової ради 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 20.04.2016, обрано на 3 роки 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки: Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах 
компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого 
органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має 
право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози 
суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими 
особами. Винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв не отримує. 
Загальних стаж роботи 41 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх 
п"яти рокiв: Голова наглядової ради  ПрАТ "УПСК".   
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: 
20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення звiльнити Михайлова Олександра Михайловича) з 
посади Члена наглядової ради. 
20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення  обрати Михайлова Олександра Михайловича  на 
посаду Члена наглядової ради. 
Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не є: представником акцiонера, 
представником групи акцiонерiв, незалежним директором. 
Одночасно обiймає посаду  Голови наглядової ради ПрАТ "УПСК" (04080м. Київ, вул. 
Кирилiвська, 40). 
 
 
 
1) Посада 
 Член Правлiння 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кривiнчук Iван Васильович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 



ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 265392 17.09.1996 виданий Шевченкiвським РУГУ МВС України у м.Києвi 
4) Рік народження 
 1951 
5) Освіта 
 вища, Одеський полiтехнiчний iнститут, iнженер-механiк 
6) Стаж роботи (років) 
 48 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "Новолiт", головний енергетик. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 20.04.2016, обрано на 5 рокiв 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки: Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, 
вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та 
рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю 
товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової 
ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних 
пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi за 
виконання обов'язкiв не отримує.   
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: 
20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення звiльнити Кривiнчука Iвана Васильовича  з посади 
члена правлiння. 
20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення  обрати Кривiнчука Iвана Васильовича (паспорт серiя 
СН № 265392 виданий Шевченкiвським РУГУ МВС України у м.Києвi 17.09.1996р.) на посаду 
члена правлiння. 
Загальний стаж роботи - 48 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх 
п"яти рокiв - головний енергетик.  Одночасно обiймає посади  головного енергетика ПАТ 
"КДЕМЗ", м. Київ, вул. Кирилiвська, 40 та iнженера-енергетика ТОВ "Ш.Р.Iнтернешнл", м. Київ, 
вул. Кирилiвська, 40. 
 
 
1) Посада 
 Член Правлiння 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Костюченко Тетяна Федорiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 822009 05.05.1998 виданий Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi 
4) Рік народження 
 1951 
5) Освіта 
 вища, Московський фiнансовий iн-т, бухгалтер 
6) Стаж роботи (років) 
 48 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 



 ПАТ "КДЕМЗ" , заст. Головного бухгалтера 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 20.04.2016, обрано на 5 рокiв 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки: Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, 
вiдповiдно до посадових обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та 
рiшень правлiння, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю 
товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової 
ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних 
пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства Винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi за 
виконання обов'язкiв не отримує.Загальний стаж роботи - 48 рокiв. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: 
20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення звiльнити Костюченко Тетяну Федорiвну  з посади 
члена правлiння. 
20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення  обрати Костюченко Тетяну Федорiвну  на посаду 
члена правлiння. 
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: заступник 
головного бухгалтера. Одночасно обiймає посаду  заступника головного бухгалтера ПАТ 
"КДЕМЗ", м. Київ, вул.Кирилiвська, 40. 
 
 
1) Посада 
 Голова Правлiння 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Пшеченко Олена Григорiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 382873 23.05.2000 виданий Подiльським РУГУ МВС України у м.Києвi 
4) Рік народження 
 1954 
5) Освіта 
 вища, Ленiнградський iн-т культури, бiблiограф 
6) Стаж роботи (років) 
 45 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "КДЕМЗ", заст. голови правлiння 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 20.04.2016, обрано до переобрання 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки: Має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства 
вiдповiдно до рiшень колегiального виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси 
товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, 
обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, видавати довiреностi, укладає трудовi 
договори i контракти, делегує виконання окремих функцiй. Здiйснює управлiння поточною 
дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень 
колегiального виконавчого органу, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною 



дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та 
наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Розмiр виплаченої 
винагороди - 137636,38 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: 
20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення звiльнити Пшеченко Олену Григорiвну  з посади 
Голови Правлiння. 
20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення  обрати Пшеченко Олену Григорiвну на посаду члена 
правлiння. 
20.04.2016р. на засiданнi наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №2 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення  обрати Пшеченко Олену Григорiвну  на посаду  на 
посаду Голови правлiння. 
Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх 
п"яти рокiв: Голова правлiння. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 
 
 
1) Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Коваль Василь Миколайович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 562485 31.07.1997 виданий Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi 
4) Рік народження 
 1952 
5) Освіта 
 вища, Київське танкове iнженерне училище, технiк-механiк 
6) Стаж роботи (років) 
 47 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Фiзiчна особа - пiдприємець. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 20.04.2016, обрано до переобрання 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки: Органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї з метою забезпечення 
контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння товариства. Керує проведенням 
перевiрок фiнансової дiяльностi товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має 
право отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для 
виконання функцiй. Доповiдає Загальним зборам або Наглядовiй радi про результати перевiрок i 
подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях 
правлiння. Має право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi 
виникнення загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, 
вчинених посадовими особами. Винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi за виконання обов'язкiв 
не отримує.  
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: 
20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 



"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення звiльнити Коваля Василя Миколайовича  з посади 
Голови ревiзiйної комiсiї. 
20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення  обрати Коваля Василя Миколайовича   на посаду 
Члена ревiзiйної комiсiї. 
20.04.2016р. на засiданнi ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №б/н 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення  обрати Коваля Василя Миколайовича на посаду 
Голови ревiзiйної комiсiї. 
Загальний стаж роботи - 47 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх 
п"яти рокiв - ФОП. Одночасно обiймає посаду  начальника автогосподарства ПрАТ "УПСК", м. 
Київ, вул. Кирилiвська, 40. 
 
 
1) Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Волошина Людмила Романiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 МЕ 140963 30.07.2002 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
4) Рік народження 
 1957 
5) Освіта 
 середньо-технiчна, Iрпiнський iндустрiальний технiкум 
6) Стаж роботи (років) 
 42 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "Автотрей-Київ",  бухгалтер 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 20.04.2016, обрано на 5 рокiв 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки: Як член Ревiзiйної комiсiї проводить пеpевipку фiнансово-
господаpської дiяльностi товаpиства за результатами фiнансового року. Може пpиймати участь з 
пpавом доpадчого голосу у засiданнях пpавлiння. Ревiзiйна комiсiя складає висновки за 
результатами перевiрок рiчного звiту та балансу. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати 
скликання позачеpгових загальних збоpiв акцiонеpiв, якщо виникла загpоза суттєвим iнтеpесам 
товаpиства або виявлено зловживання посадових осiб товаpиства. Ревiзiйна комiсiя товариства 
має право залучати до проведення перевiрок фiнансово-господаpської дiяльностi товаpиства, 
його пiдpоздiлiв та служб, фiлiй та пpедставництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, що 
знаходяться на балансi товаpиства,  незалежних  аудиторiв  за  вiдповiдними  угодами,  якi  
укладаються  головою правлiння  товариства  за письмовою вимогою голови ревiзiйної комiсiї. 
Винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi за виконання обов'язкiв не отримує  
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: 
20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення звiльнити Волошину Людмилу Романiвну з посади 
Члена ревiзiйної комiсiї. 



20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення  обрати Волошину Людмилу Романiвну на посаду 
Члена ревiзiйної комiсiї. 
Загальний стаж роботи - 42 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх 
п"яти рокiв - бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 
 
 
1) Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Дмитренко Людмила Володимирiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 187577 08.07.1999 Днiпровським РУГУ МВС України у м.Києвi. 
4) Рік народження 
 1967 
5) Освіта 
 вища, Київський iнститут народного господарства, економiст 
6) Стаж роботи (років) 
 30 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПрАТ "УПСК", директор Департаменту цiнних паперiв  
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 20.04.2016, обрано на 5 рокiв 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки: Як член Ревiзiйної комiсiї проводить пеpевipку фiнансово-
господаpської дiяльностi товаpиства за результатами фiнансового року. Може пpиймати участь з 
пpавом доpадчого голосу у засiданнях пpавлiння. Ревiзiйна комiсiя складає висновки за 
результатами перевiрок рiчного звiту та балансу. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати 
скликання позачеpгових загальних збоpiв акцiонеpiв, якщо виникла загpоза суттєвим iнтеpесам 
товаpиства або виявлено зловживання посадових осiб товаpиства. Ревiзiйна комiсiя товариства 
має право залучати до проведення перевiрок фiнансово-господаpської дiяльностi товаpиства, 
його пiдpоздiлiв та служб, фiлiй та пpедставництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, що 
знаходяться на балансi товаpиства,  незалежних  аудиторiв  за  вiдповiдними  угодами,  якi  
укладаються  головою правлiння  товариства  за письмовою вимогою голови ревiзiйної комiсiї. 
Винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi за виконання обов'язкiв не отримує. 
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: 
20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення звiльнити Суходуб Єлiзавету Миколаївну з посади 
Члена ревiзiйної комiсiї. 
20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення  обрати Дмитренко Людмилу Воловимирiвну на посаду 
Члена ревiзiйної комiсiї. 
Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх 
п"яти рокiв: директор Департаменту цiнних паперiв. Одночасно обiймає посаду  директора 
Департаменту цiнних паперiв ПрАТ "УПСК", м. Київ, вул. Кирилiвська, 40. 



 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради (акцiонер) 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Рожок Артем Миколайович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 989935 24.11.1998 Днiпровським РУГУ МВС України у м.Києвi 
4) Рік народження 
 1982 
5) Освіта 
 вища, Приватний вищий навчальний заклад iнститут землевпорядкування та 
iнформацiйних технологiй при Нацiональному авiацiйному унiверситетi, юрист 
6) Стаж роботи (років) 
 16 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПрАТ "УПСК", заступник директора депортамента по маркетингу 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 20.04.2016, обрано на 3 роки 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки: Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах 
компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого 
органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має 
право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози 
суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими 
особами. Винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв не отримує. 
Загальних стаж роботи 16 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх 
п"яти рокiв: заступник директора департамента по маркетингу. 
20.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (протокол №21 
вiд 20.04.2016р.) було прийнято рiшення  обрати Рожок Артема Миколайовича на посаду Члена 
наглядової ради. 
Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не є: представником акцiонера, 
представником групи акцiонерiв, незалежним директором. 
Одночасно обiймає посаду  заступника директора департамента по маркетингу 
ПрАТ "УПСК" (04080м. Київ, вул. Кирилiвська, 40). 
 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Головний 
бухгалтер 

Маштильов 
Дмитро 
Михайлович 

СН 246311 31.05.1996 виданий 
Мiським вiддiлом №2 
Бiлоцеркiвського МУРУ МВС 
України в Київськiй обл. 

0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради (акцiонер) 

Манойло Галина 
Венiаминiвна 

СО 222323 28.09.1999 виданий 
Мiнським РУГУ МВС України у 
м.Києвi 

2 000 0,014286 2 000 0 0 0 

Член Наглядової 
ради (акцiонер) 

Михайлов 
Олександр 
Михайлович 

СО 713479 26.03.2002 виданий 
Старокиївським РУГУ МВС 
України у м.Києвї 

713 228 5,094486 713 22
8 

0 0 0 

Член Правлiння Кривiнчук Iван 
Васильович 

СН 265392 17.09.1996 виданий 
Шевченкiвським РУГУ МВС 
України у м.Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Костюченко 
Тетяна Федорiвна 

СН 822009 05.05.1998 виданий 
Мiнським РУГУ МВС України у 
м.Києвi 

2 000 0,014286 2 000 0 0 0 

Голова Правлiння Пшеченко Олена 
Григорiвна 

СО 382873 23.05.2000 виданий 
Подiльським РУГУ МВС 
України у м.Києвi 

4 000 0,028571 4 000 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Коваль Василь 
Миколайович 

СН 562485 31.07.1997 виданий 
Мiнським РУГУ МВС України у 
м.Києвi 

166 0,001186 166 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Волошина 
Людмила 
Романiвна 

МЕ 140963 30.07.2002 виданий 
Оболонським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 

2 000 0,014286 2 000 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Дмитренко 
Людмила 
Володимирiвна 

СО 187577 08.07.1999 
Днiпровським РУГУ МВС 
України у м.Києвi. 

126 268 0,901914 126 26
8 

0 0 0 

Член Наглядової 
ради (акцiонер) 

Рожок Артем 
Миколайович 

СН 989935 24.11.1998 
Днiпровським РУГУ МВС 
України у м.Києвi 

166 0,001186 166 0 0 0 

Усього 849 828 6,070201 849 82
8 

0 0 0 

 
 



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

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках

) 

Від 
загальної 
кількості 
голосуюч
их акцій 

(у 
відсотках

) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явн

ика 

Привілей
овані 
іменні 

Привілей
овані на 
пред'явн

ика 

УЗС ХОЛДIНГ С.А. (UZS 
HOLDING S. A.) 

СН-660-
291 

1201, Швейцарiя, 
Женева, Рю дю 
Сандрiє,буд.15,м 

12 363 60
3 

88,31145 91,130428 12 363 60
3 

0 0 0 

Кількість за видами акцій 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 
видачі паспорта, 
найменування 

органу, який видав 
паспорт 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках

) 

Від 
загальної 
кількості 
голосуюч
их акцій 

(у 
відсотках

) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явн

ика 

Привілей
овані 
іменні 

Привілей
овані на 
пред'явн

ика 

         
Усього 12 363 60

3 
88,31145 91,130428 12 363 60

3 
0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
чергові позачергові 

Вид загальних зборів 
X  

Дата проведення 20.04.2016 
Кворум зборів 89,2134 
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 
3. Звiт правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 
4. Звiт наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту наглядової ради. 
5. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. Затвердження висновку ревiзiйної комiсiї 
Товариства. 
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 
7. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 
8. Про розподiл прибутку за 2015 рiк. 
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись 
Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого 
рiшення, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
10.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись 
Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого 
рiшення, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого 
правочину, становить 50 вiдсоткiв i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
11. Про припинення повноважень членiв наглядової ради. 
12. Обрання членiв наглядової ради. 
13. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради . 
14. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 
наглядової ради Товариства. 
15. Про припинення повноважень. 
16. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 
17.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї. 
18. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 
ревiзiйної комiсiї Товариства. 
19. Про припинення повноважень членiв правлiння. 
20. Обрання членiв правлiння. 
21. Затвердження порядку та способу посвiдчення бюлетенiв для голосування на 
подальших загальних зборах акцiонерiв. 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй 
не було. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме: Тарасенко Л.М., Орлик 
В.В., Мостiпан В.В. 
2. Обрати головою загальних зборiв Манойло Г.В., секретарем загальних зборiв 
Пшеченко О.Г. 
3. Взяти до вiдома звiт правлiння Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi за 2015 рiк. 
4. Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 
5. Прийняти до вiдома звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та затвердити 
висновок ревiзiйної комiсiї Товариства. 
6. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк. 



7. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 
8. 1.Суму прибутку в розмiрi 5%, а саме 255,80 тис грн., вiдрахувати до 
резервного фонду товариства згiдно статуту та законодавства України.2. Суму 
прибутку в розмiр  500 тис. грн. направити на виплату дивiдендiв. Перелiк осiб, 
якi мають право на отримання дивiдендiв, та порядок i строки виплати 
встановлює наглядова рада.3. Суму прибутку в розмiр 4 360,2 тис. грн. залишити 
нерозподiленою. 
9. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме 
договори купiвлi-продажу нерухомостi та цiнних паперiв на граничну сукупну 
вартiсть вiд 24  007,75 тис. грн.  до 48 015, 5 тис. грн. 
10. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме 
договорiв купiвлi-продажу нерухомостi та цiнних паперiв на граничну сукупну 
вартiсть вiд 48  015,5  тис. грн. до 96  031,0 тис. грн. 
11. У вiдповiдностi з вимогами Статуту та Закону України "Про акцiонернi 
товариства" припинити повноваження членiв Наглядової ради Публiчного 
акцiонерного товариства "Київський дослiдно-експериментальний механiчний 
завод" у наступному складi:1. Манойло Г.В., 2. Михайлов О.М. 
12. У вiдповiдностi з вимогами Статуту та Закону України "Про акцiонернi 
товариства" обрати членами Наглядової ради Публiчного акцiонерного 
товариства "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод"  у такому 
складi: 1. Михайлов О.М., 2. Рожок А.М.             , 3. Манойло    Г.В.              
13. Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради. 
14.Уповноважити голову правлiння Товариства на пiдписання  договорiв з 
членами Наглядової ради. 
15. У вiдповiдностi з вимогами Статуту та Закону України "Про акцiонернi 
товариства" припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Публiчного 
акцiонерного товариства "Київський дослiдно-експериментальний механiчний 
завод" у наступному складi:1. Коваль В.М., 2. Волошина Л.Р.,                 
3. Суходуб Є.М.      
16. До складу ревiзiйної комiсiї обрано: 1. Коваль В.М. , 2. Волошина Л.Р. , 3. 
Дмитренко Л.В. 
17. Затвердити умови договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 
18. Уповноважити голову правлiння Товариства на пiдписання  договорiв з 
членами Ревiзiйної комiсiї. 
19. У вiдповiдностi з вимогами Статуту та Закону України "Про акцiонернi 
товариства" припинити повноваження членiв Правлiння Публiчного акцiонерного 
товариства "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод" у 
наступному складi:1. Пшеченко О.Г.,2. Кривiнчук I.В., 3. Костюченко Т.Ф.      
20.До складу правлiння обрано: 1. Пшеченко О.Г., 2. Кривiнчук I.В., 3. 
Костюченко Т.Ф. 
21. Бюлетень для голосування засвiдчувати пiдписом Голови Правлiння 
Товариства та скрiплювати печаткою Товариства, а в разi вiдсутностi Голови 
правлiння особою, яка виконує його повноваження. Бюлетень для голосування 
видавати пiд час реєстрацiї акцiонерам товариства, якi прибули на Загальнi збори. 
 

 



 
VIII. Інформація про дивіденди 

 
 

За результатами звітного 
періоду 

За результатами періоду, 
що передував звітному 

 
за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 499 996 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн. 

0 0 0,035 0 

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн. 

0 0 430 896,85 0 

Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

  25.04.2016  

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну систему 
із зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивідендів на 
відповідну дату 

    

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

    

Опис Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за результатами перiоду, що 
передував звiтному, тобто за 2015 рiк : 20.04.2016р. 
Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi   
Спосiб виплати дивiдендiв: через депозитарну систему. 
Значення сумми перерахованих дивiдендiв: 430 896,85 грн., наведено без 
врахування нарахованих податкiв.  Зазначена сума дивiдендiв була перерахована 
акцiонерним товариством на рахунок Центрального депозитарiю цiнних паперiв, 
вiдкритого в Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на фiнансових 
ринках. 
Строк виплати дивiдендiв: протягом 6 (шести) мiсяцiв з дня прийняття 
загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КДЕМЗ" рiшення про виплату дивiдендiв. 
Iнформацiя про дивiденди за результатами звiтного перiоду (тобто за 2016 рiк) 
вiдсутня, в зв"язку з тим, що станом на дату розкриття рiчної iнформацiї 
вiдповiдне рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк не було прийнято. 
 

 



 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI 

ПАПЕРИ" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ 37045775 
Місцезнаходження 01133, м.Київ, провулок Лабораторний, 

буд.1, офiс 286-287 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ 286546 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 
Міжміський код та телефон (044) 529-44-25 
Факс (044) 529-44-25 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи. 
Опис Укладено договiр про вiдкриття 

рахункiв в цiнних паперах №Е-14-2010 
вiд 20.10.2010р.(В 2016 дiя договору 
була припинена, в зв'язку зi змiною 
депозитарної установи).  Виконання 
функцiй депозитарної установи. Вступ 
в дiю лiцензiї - 12.10.2013р. Термiн дiї - 
необмежений. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

2092 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 
Міжміський код та телефон (044) 377-72-65 
Факс (044) 279-12-49 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 
Опис Вiдповiдно до договору про 

обслуговування емiсiї цiнних паперiв 
ПАТ "НДУ" обслуговує випуск цiнних 
паперiв ПАТ "КДЕМЗ". Публiчне 
акцiонерне товариство " Нацiональний 
депозитарiй України" - депозитарiй, 
який обслуговує випуск цiнних паперiв 
Товариства. Вiдповiдно до частини 2 
статтi 9 Закону України "Про 
депозитарну систему України", 
акцiонерне товариство набуває статусу 
Центрального депозитарiю з дня 



реєстрацiї Комiсiєю в установленому 
порядку Правил Центрального 
депозитарiю. 1 жовтня 2013 року 
Нацiональною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку було 
зареєстровано поданi Публiчним 
акцiонерним товариством 
"Нацiональний депозитарiй України" 
Правила Центрального депозитарiю 
цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 
01.10.2013 №2092). В зв"язку з цим 
замiсть Номеру лiцензiї або iншого 
документу вказано № рiшення Комiсiї, 
щодо реєстрацiї  Правил Центрального 
депозитарiю та замiсть дати видачi 
лiцензiї або iншого документа вказана 
дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо 
реєстрацiї  Правил Центрального 
депозитарiю. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізичної особи 

ПрАТ "Українська пожежно-страхова 
компанiя" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 20602681 
Місцезнаходження 04080, м.Київ, вул. Кирилiвська, 40 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

б/н 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.05.2009 
Міжміський код та телефон (044) 463-64-21 
Факс (044) 463-64-21 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Договори страхування 3-х автомобiлiв. 

Дiє на пiдставi Правил добровiного 
страхування наземного транспорту, 
затверджених Державною комiсiєю з 
регулювання ринкiв фiнансових послуг 
19.05.2009р. та Автокаско 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Українська бiржа" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 36184092 
Місцезнаходження 01601, м.Київ, вул. Шовковична 42-44, 

6 (шостий поверх) 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АГ № 399339 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010 
Міжміський код та телефон (044) 495-74-74 
Факс (044) 495-74-73 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 



ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 
на фондовому ринку 

Опис Органiзатор торгiвлi, на яких 
продавались або продаються цiннi 
папери Товариства.  

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"Рада Лтд" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ 20071290 
Місцезнаходження 01015, м.Київ, вул.Лейпцiгська 2/7 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

1575 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська плата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.05.2001 
Міжміський код та телефон (044) 254-27-91 
Факс (044) 507-25-56 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту 
Опис Проведення аудиторської перевiрки. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк 
"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 21665382 
Місцезнаходження 04070, м.Київ, вул.Брисоглiбська, буд.5, 

лiтера "А" 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ 263457 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 
Міжміський код та телефон (044) 593-10-36 
Факс (044) 593-10-36 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи. 
Опис Укладено договiр про обслуговування 

рахункiв у цiнних паперах №Е-57 вiд 
22.03.2016 р. Виконання функцiй 
депозитарної установи. Вступ в дiю  
лiцензiї - 12.10.2013р. Термiн дiї - 
необмежений. 

 



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

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій
ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
08.02.1999 120/10/1/99 Управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового 
ринку в м. Києвi та 
Київськiй областi 

UA1010501005 Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

0,25 3 241 741 810 435,25 100 

Опис 
Торговля акцiями Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Товариство вiльно обертаються на територiї України. Фактiв 
лiстингу/делiстингу не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний № 120/10/1/99, дата реєстрацiї 08.02.1999 р., видане 
Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi анульовано. 

06.05.2001 193/1/01 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA1010501005 Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

0,25 5 701 741 1 425 435,25 100 

Опис 
Торговля акцiями Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Товариство вiльно обертаються на територiї України. Мета 
додаткової емiсiї - розширення виробництва на СТО та ремонт будiвлi СТО, спосiб розмiщення - вiдкрите. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 
акцiй, реєстрацiйний № 193/1/01, дата реєстрацiї 06.05.2001р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку анульовано. 

16.09.2010 778/1/10 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000089080 Акція проста 
бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

0,25 5 701 741 1 425 435,25 100 

Опис 
Торговля акцiями Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Товариство вiльно обертаються на територiї України. Фактiв 
лiстингу/делiстингу не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний № 778/1/10, дата реєстрацiї  16.09.2010, видане 
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй, анульовано. 

16.09.2010 778/1/10 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000089080 Акція проста 
бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

0,25 5 701 741 1 425 435,25 100 

Опис 

Торговля акцiями Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Товариство вiльно обертаються на територiї України. Фактiв 
лiстингу/делiстингу не було. Акцiї Товариства включено до бiржового списку Публiчного акцiонерного товариства "Київська мiжнародна 
фондова бiржа". Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний № 778/1/10, дата реєстрацiї  16.09.2010, дата видачi 17.06.2011 р., 
видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в зв'язку iз змiною найменування товариства, анульовано. 

14.02.2012 28/1/12 Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000089080 Акція проста 
бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

0,25 14 000 00
0 

3 500 000 100 

Опис Торговля акцiями Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Товариство вiльно обертаються на територiї України. Фактiв 



лiстингу/делiстингу не було. Акцiї Товариства  було включено до бiржового списку Публiчного акцiонерного товариства "Київська мiжнародна 
фондова бiржа", з 04.12.2013 р. -  включено до бiржового списку Публiчного акцiонерного товариства "Українська бiржа". Загальними зборами 
акцiонерiв 15 грудня 2011 року було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом  розмiщення простих iменних акцiй у 
кiлькостi   8 298 259 штук iснуючої номiнальної вартостi 0,25 грн., загальною номiнальною вартiстю  2 074 564,75 грн. у бездокументарнiй 
формi iснування. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета додаткової емiсiї - для оновлення та реконструкцiї основних 
фондiв, змiцнення матерiально-технiчної бази та поповнення обiгових коштiв для забезпечення статутної дiяльностi. 

 



XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Пiдприємство створено на базi лiсопильного заводу в 1932 роцi, який виготовляв ящикову тару 
та дерев"янi меблi. В 1938 р. лiсопильний завод перейменовано в завод Запасних частин 
сiльгоспмашин, виготовляв дерев"янi деталi до сiльгоспмашин. В 1959 р.завод перейменовано в 
Київський iнструментальний механiчний завод (Постанова Київської Ради народного 
господарства №12 вiд 12.03,59 р.). Виготовляв нестандартний металообробний iнструмент, 
спецiнструмент (штампи, пресформи i т.д.). В 1967 р. завод перейменовано в "Київський 
дослiдно-експериментальний механiчний завод" (Наказ по "Укрсiльгосптехнiки" №147 вiд 
23.06.67 р.). Виготовляв ремонтно-технологiчне обладнання. ВАТ "Київський дослiдно-
експериментальний механiчний завод" створено на пiдставi рiшення Регiонального вiддiлення 
Фонду державного майна України по м. Києву №1275 вiд 27.06.96 р. шляхом перетворення 
Київського дослiдно-експериментального механiчного заводу. У 2010 роцi, на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв форма iснування акцiй змiнена на бездокументарну, а назву 
товариства змiнено на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД". Загальними зборами акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства "Київський дослiдно-експериментальний механiчний 
завод" 15.12.2011 року (Протокол №16) було прийняте рiшення про закрите (приватне) 
розмiщення акцiй Товариства за рахунок додаткових внескiв шляхом збiльшення кiлькостi акцiй 
iснуючої номiнальної вартостi. 
Протягом звiтного 2016 року фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було. 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 
звітних періодів 
До структури ПАТ "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод" входить 
Правлiння, бухгалтерiя, станцiя технiчного обслуговування, яка здана в оренду. Змiн в 
органiзацiйнiй структурi Товариства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було. 
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли 
вiдсутнi. 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 16 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 5 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 
1 
Фонд оплати працi: 1578 тис. грн. 
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно 
попереднього року: ФОП по вiдношенню до 2015 року збiльшився на  1,61 %  в зв'язку iз 
збiльшенням розмiру заробiтної плати.  
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв 
операцiйним потребам емiтента: Товариство не проводить самостiйної кадрової програми. 
 
 



Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств. 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Облiкова полiтика Товариства базується на наступних принципах: 
- повнота означає, що усi  операцiї вiдображаються на вiдповiдних рахунках бухгалтерського 
облiку. Фiнансова звiтнiсть мiстить всю iнформацiю про фактичнi та можливi результати 
операцiй, якi можуть вплинути на рiшення, що приймається вiдносно даної операцiї; 
- превалювання сутностi над формою - бухгалтерський облiк операцiй  проводиться у 
вiдповiдностi до їх сутi та економiчного змiсту (превалювання сутностi над формою); 
- активи та зобов'язання облiковуються за первiсною (iсторичною) вартiстю. Активи 
визначаються за сумою фактично сплачених за них коштiв на день придбання. Зобов'язання - за 
сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання.  
- доходи та витрати вiдображаються в облiку та звiтностi за принципом нарахування i 
вiдповiдностi, це означає, що доходи та  витрати  повиннi вiдображатися в бухгалтерському 
облiку та фiнансовiй звiтностi тодi, коли вони насправдi iснують, а не в перiодах, коли фактично 
отримано чи сплачено кошти; для визначення фiнансового результату звiтного перiоду 
необхiдно зiставити визнанi доходи звiтного перiоду i витрати, що були здiйсненi для отримання 
цих доходiв. 
Товариство визнає в бухгалтерському облiку активи та зобов'язання, доходи, витрати та капiтал 
в разi їх вiдповiдностi наступним критерiям: 
Активи - ресурси, що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, 
призведе до отримання економiчних вигiд у майбутньому.  
Зобов'язання - заборгованiсть, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої в 
майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi 
вигоди. 
Доходи - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження 
чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення 
капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв.  
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 
амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу 
i не є розподiленням мiж акцiонерами.  
Власний капiтал - це залишкова частина в активах пiсля вирахування всiх зобов'язань; 
Пiд час ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов'язання  
оприбутковуються та облiковуються за: 
вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю: 
o активи - за сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї;  
o зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов'язання або сумою 



коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi звичайної 
господарської дiяльностi; 
справедливою (ринковою) вартiстю:  
o активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для придбання (обмiну) таких активiв,  
o зобов'язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результатi 
операцiї мiж: обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами;  
Приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть до справедливої здiйснюється шляхом їх 
переоцiнки, оцiнки на предмет зменшення корисностi та наявних кредитних ризикiв. 
Критерiї визнання та оцiнки конкретних видiв активiв та зобов'язань, доходiв та витрат наведенi 
в наступних примiтках. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi 
вiльно конвертуються у готiвку i якi пiдлягають незначному ризику змiн у вартостi. Суми, 
пов'язанi з коштами, використання яких є обмеженим, виключаються зi складу грошових коштiв 
та їх еквiвалентiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, залишки на 
кореспондентських рахунках,  
Фiнансовi iнструменти - основнi термiни, пов'язанi з оцiнкою. Залежно вiд їх класифiкацiї при 
признаннi, або подальшому облiку, фiнансовi iнструменти облiковуються як такi, що: 
- оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток та збиток,  
- iнвестицiї, що утримуються до погашення, та облiковуються за амортизованою вартiстю 
-   займи та дебiторську заборгованiсть,  
-  фiнансовi активи в наявностi для продажу, якi облiковуються за собiвартiстю. 
Справедлива вартiсть означає суму, на яку може бути обмiняний актив або виконане 
зобов'язання за угодою мiж добре поiнформованими, зацiкавленими та незалежними сторонами. 
Справедлива вартiсть є поточною цiною покупця для фiнансових активiв та поточною цiною 
продавця для фiнансових зобов'язань, якi котируються на активному ринку. Фiнансовий 
iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирувальнi цiни регулярно 
повiдомляються фондовою бiржею чи iншою установою, i якщо такi цiни вiдображають 
фактичнi та регулярнi ринковi угоди мiж незалежними сторонами.  
Амортизована собiвартiсть означає вартiсть, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове 
зобов'язання та яка складається iз собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення 
основної суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi 
мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної 
ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi.  
Метод ефективної ставки вiдсотка означає метод розподiлу процентних доходiв або процентних 
витрат у межах вiдповiдного перiоду, аби досягти постiйної перiодичної вiдсоткової ставки 
(ефективної ставки вiдсотка) на амортизовану собiвартiсть iнструменту. Ефективна ставка 
вiдсотка є ставкою, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi грошовi платежi або надходження  
протягом розрахункового термiну дiї фiнансового iнструмента або бiльш короткого перiоду, 
залежно вiд обставин, до чистої амортизованої собiвартостi такого фiнансового iнструмента. 
Собiвартiсть означає суму сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв чи справедливу 
вартiсть iншої винагороди, наданої за придбання активу на момент його придбання, та включає  
витрати на операцiю. Оцiнка за собiвартiстю застосовується лише до iнвестицiй у iнструменти 
капiталу, якi не мають котирувальної ринкової цiни та справедлива вартiсть яких не може бути 
достовiрно оцiнена, а також похiднi iнструменти, якi пов'язанi з ними та повиннi бути погашенi 
шляхом надання таких некотируваних iнструментiв капiталу.  
Знецiнення фiнансових активiв. На кожну звiтну дату подання Товариство коригує суму 
фiнансових активiв на суму зменшення корисностi фiнансового активу. Ознаками зменшення 
корисностi є наявнiсть негативної фiнансової, а також не фiнансової, iнформацiї про дiяльнiсть 
емiтента, яка б свiдчила про необ?рунтованiсть  попереднiх очiкувань стосовно компенсацiйної 
вартостi  придбаного активу.  
Iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток та збиток. У портфелi за 



справедливою вартiстю облiковуються: (а) борговi цiннi папери, акцiї та iншi цiннi папери з 
нефiксованим прибутком, що використовуються для отримання прибуткiв у результатi 
короткотермiнових коливань цiни або дилерської маржi та продажу в найближчий час; (б) будь-
якi iншi цiннi папери, що визначаються на етапi первiсного визнання як такi, щодо яких 
Товариство 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). 
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу всi цiннi папери в  портфелi, оцiнюються 
Товариством за їх справедливою вартiстю. У разi змiни справедливої вартостi здiйснюється 
переоцiнка цiнних паперiв. Результат переоцiнки обов'язково вiдображається в бухгалтерському 
облiку на дату балансу. Збiльшення вартостi iнвестицiй проводиться в облiку лише у випадках 
тривалого росту бiржової вартостi таких iнвестицiї. 
Iнвестицiї в наявностi  для продажу.  Ця класифiкацiя включає цiннi папери, якi Товариство має 
намiр утримувати протягом невизначеного перiоду часу i якi можуть бути проданi для покриття 
потреб лiквiдностi або у зв'язку зi змiнами вiдсоткових ставок, обмiнних курсiв чи курсiв акцiй. 
У портфелi iнвестицiй для продажу облiковуються акцiї, iншi цiннi папери з нефiксованим 
прибутком та борговi цiннi папери, щодо яких вiдсутня оперативна iнформацiя про справедливу 
(ринкову) вартiсть таких цiнних паперiв.  
Iнвестицiї  в наявностi для продажу первiсно визнаються за справедливою вартiстю, до якої 
додаються витрати на операцiї або собiвартiстю (якщо неможливо достовiрно визначити 
справедливу вартiсть таких цiнних паперiв). 
Пiсля первiсного визнання цiннi папери в портфелi на продаж вiдображаються:  
 - за найменшою з двох величин: вартiстю придбання (собiвартiстю) та справедливою вартiстю 
за вирахуванням витрат на операцiї, пов'язаних з продажем,  
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибуткiв чи збиткiв за рiк, в якому вони були 
понесенi в результатi однiєї чи бiльше, якi мали мiсце пiсля початкового визнання цiнних 
паперiв в портфелi Товариства на продаж.  
Основнi засоби.  
Основнi засоби оприбутковуються Товариством за первiсною вартiстю, вiдображаються в 
Балансi за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв 
вiд зменшення корисностi. 
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням 
об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi 
чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього 
об'єкту. 
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв у придатному для 
використання станi (капiтальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звiтного 
перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть. Компанiєю застосовується прямолiнiйний 
метод нарахування амортизацiї на щомiсячнiй основi. 
Основними засобами визнаються необоротнi матерiальнi активи, якi є вiдокремленими 
об'єктами вартiстю бiльше нiж  2500 гривень iз строком використання бiльше року. Основнi 
засоби, вартiсть яких не перевищує 2500 гривень визнаються в фiнансової звiтностi Товариства 
запасами, та при передачi їх до експлуатацiї здiйснюється нарахування амортизацiї в розмiрi 
100%. 
Товариство не здiйснювало протягом 2016 року змiни методу амортизацiї, за результатами 
перегляду норм амортизацiї та строкiв корисного використання вони залишились без змiн.  
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду управлiнський персонал оцiнює, чи є будь-якi ознаки 
знецiнення основних засобiв. За наявностi будь-яких таких ознак, управлiнський персонал 
оцiнює суму, що вiдшкодовується, яка визначається як справедлива вартiсть активу за 
вирахуванням витрат на продаж та його справедлива вартiсть при використаннi, залежно вiд 
того, що є бiльшим. Балансова вартiсть зменшується до суми, що вiдшкодовується, а збиток вiд 



знецiнення визнається у складi прибуткiв або збиткiв за рiк. Збиток вiд знецiнення, визнаний для 
активу у попереднiх роках, перекласифiковується, якщо вiдбулися змiни в оцiнках, 
використовуваних для визначення вартостi активу при використаннi або справедливої вартостi 
за вирахуванням витрат на продаж.  
Прибутки та збитки у результатi вибуття, якi визначаються шляхом порiвняння надходжень з 
балансовою вартiстю, визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за рiк (у межах iнших 
операцiйних доходiв чи витрат).  
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок - 
первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.Собiвартiсть одиницi запасiв при вибуттi 
визначається на пiдставi методу  ФIФО, тобто  по собiвартостi перших за часом надходження 
запасiв. 
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оприбутковуються Товариством за первiсною 
вартiстю, яка складається з цiни придбання, держмита, непрямих податкiв та iнших витрат, 
пов'язаних iз приведенням їх у стан придатний для використання, вiдображаються в Звiтi про 
фiнансовий стан за первiсною вартiстю за вирахування накопиченої амортизацiї та накопичених 
збиткiв вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на 
суму витрат, пов'язаних iз удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищення їх 
можливостей та строку використання, що сприятиме збiльшенню первiсно очiкуваних майбутнiх 
економiчних вигод. 
Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом. 
Протягом 2016 року Товариство не змiнювало методи та норми амортизацiї, а також не 
здiйснювала переоцiнку первiсної вартостi нематерiальних активiв, та не змiнювала термiн 
корисного використання нематерiальних активiв. 
Товариство переглядає термiн корисного використання нематерiальних активiв в разi, якщо 
вiдбувалась доробка нематерiального активу, яка призводить до отримання бiльших 
економiчних вигод вiд його використання.  
Iнвестицiйна нерухомiсть. До складу iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться об'єкти 
нерухомостi, якi   утримуються з метою отримання орендних платежiв або збiльшення власного 
капiталу.  
Залученi кошти. До складу iнших залучених коштiв вiдносяться отриманi банкiвськi  кредити,  
зобов'язання з фiнансового лiзингу (оренди), iншi позиковi зобов'язання. Довгостроковi 
зобов'язання облiковуються за дисконтованою вартiстю з використанням ефективної ставки 
вiдсотка. 
 Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно 
до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кiнця звiтного перiоду. Витрати або 
доходи з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податок та визнаються у 
складi прибуткiв або збиткiв за рiк, за винятком випадкiв, коли вони визнаються у складi iншого 
сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, оскiльки вони  пов'язана з 
угодами, якi також визнаються, у тому самому чи iншому перiодi, у складi iншого сукупного 
доходу або безпосередньо у складi власного капiталу.  
Поточний податок на прибуток є сумою, яка має бути сплачена податковим органам або 
стягнена з податкових органiв стосовно оподатковуваних прибуткiв або збиткiв за поточний та 
попереднiй перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки грунтуються на оцiнках, якщо 
фiнансова звiтнiсть була затверджена до подання вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, 
якi не є податками на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних 
витрат.  
Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових 
зобов'язань для перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж 
податковими базами активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової 
звiтностi. Залишки вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань оцiнюються за податковими 
ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкiнцi звiтного перiоду, якi повиннi 



застосуватися до перiоду, коли будуть перекласифiкованi тимчасовi рiзницi або коли будуть 
використанi перенесенi податковi збитки. Вiдстрочений податковий актив для тимчасових 
рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, та перенесених податкових збиткiв облiковується лише у 
разi, якщо є вiрогiднiсть того, що буде доступним майбутнiй оподатковуваний прибуток, за яким 
можуть бути реалiзованi вирахування.  
Ставка податку на прибуток в 2016 роцi становила 18%.  
Статутний капiтал та емiсiйний дохiд. Звичайнi акцiї за номiналом класифiкуються як власний 
капiтал. Будь-яка надмiрна сума справедливої вартостi винагороди, одержаної понад номiнальну 
вартiсть випущених акцiй, облiковується як емiсiйний дохiд у складi власного капiталу.  
Визнання доходiв i витрат. .Облiк доходiв Товариства здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО 
(IAS) 18 "Дохiд".  
Дохiд визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариства оцiнюється як 
iмовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. 
Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю винагороди, що отримана або пiдлягає 
отриманню, з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв. 
Для визнання доходу також повиннi дотримуватися такi критерiї: 
Продаж товарiв.  
- Дохiд вiд продажу товарiв визнається, як правило, при вiдвантаженнi товарiв, коли iстотнi 
ризики i вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця. 
Надання послуг.  
- Виручка вiд надання послуг визнається, якщо iснує ймовiрнiсть надходження економiчних 
вигiд, пов'язаних з операцiєю. Проте в разi, коли невизначенiсть виникає стосовно можливостi 
отримати суму, уже включену до доходу, недоотримана сума або сума, отримання якої стало 
малоймовiрним, визнається як витрата, а не як коригування суми первiсно визнаного доходу. 
У вiдповiдностi до IAS 18 дохiд при вiдстроченнi платежу бiльше, чим на рiк, дисконтується. 
Доходи та витрати, пов'язанi з тiєю самою операцiєю або iншою подiєю, визнаються одночасно. 
 Переоцiнка iноземної валюти. Функцiональною валютою Товариства є валюта основного 
економiчного середовища, в якому вона функцiонує. Функцiональною валютою та валютою 
представлення звiтностi Товариства є нацiональна валюта України - гривня (надалi - "гривня" 
або "UAH").  
Резерви та забезпечення  
Товариство формує i веде облiк таких резервiв та забезпечень: 
а) Резерв сумнiвних боргiв. Резервуванню пiдлягає заборгованiсть за якою є певний сумнiв щодо 
її отримання.  Ознаками проблемностi заборгованостi є порушення строкiв розрахункiв, що 
передбаченi договорами, а також наявнiсть iншої iнформацiї про фiнансовi проблеми боржника.  
б) Резерв забезпечень виплат працiвникам;   
Для  рiвномiрного розподiлу витрат на оплату працi Товариство створює резерв забезпечень 
виплат працiвникам, який складається iз резерву на оплату вiдпусток. Резерв на оплату 
вiдпусток розраховується та пiдлягає перегляду на кожну дату балансу. Величина формується 
виходячи з планової суми вiдпускних. 
 Iнформацiя за операцiйними сегментами. Компонент Товариства розглядається як операцiйний 
сегмент лише, якщо по цьому компоненту є окрема фiнансова iнформацiя, яка дозволяє 
керiвництву приймати рiшення вiдносно розподiлу ресурсiв. З огляду на вiдсутнiсть 
диференцiацiї продукцiї Товариства розподiл доходiв або активiв за сегментами не проводиться.  
Фiнансовi iнвестицiї .Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у 
бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її 
придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших 
витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на 
дату балансу вiдображаються за справедливою вартiстю. Iнвестицiї справедливу вартiсть яких 
достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з 
урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. 



 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
Основнi види послуг, що надає Товариство, - це здавання в оренду власного та орендованого 
нерухомого майна. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi): 33 332  тис. грн. 
Середньореалiзацiйнi цiни: 223 грн.за метр квадратний. Сума виручки: 27 777 тис. грн. 
Товариство не займається експортом, тому iнформацiя щодо загальної суми експорту вiдсутня. 
Частка експорту в загальному обсязi продажiв-0%.Дiяльнiсть Товариства щодо здавання в 
оренду власного нерухомого майна, є перспективною.Залежностi вiд сезонних змiн 
немає.Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: ринок нерухомостi (здавання в оренду), основнi 
клiєнти - юридичнi особи та фiзичнi особи-пiдприємцi.Основними ризиками в дiяльностi 
Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; 
iнфляцiйнi процеси в економiцi України.Для зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi 
Товариство пiдвищує якiсть послуг, що надаються, проводить постiйний пошук 
орендарiв.Канали збуту й методи продажу, якi використовує Товариство: варiювання цiнової 
полiтики, розширення рекламних заходiв щодо послуг i продукцiї емiтента.Товариство не 
займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя щодо джерел сировини, їх доступнiсть та 
динамiки цiн, особливостей стану розвитку галузi виробництва, кiлькостi постачальникiв за 
основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi 
постачання, вiдсутня.Товариство не впроваджувало у звiтному перiодi нових технологiй, нових 
товарiв. Становище Товариства на ринку послуг iз здавання в оренду власного нерухомого 
майна стабiльне.Конкуренцiя послуг iз здавання в оренду власного нерухомого майна висока. 
Особливостями послуг емiтента є варiювання цiнової полiтики, мiсцезнаходження та якiсть 
площ, що здаються в оренду.Товариство планує подальше розширення площ, що здаються в 
оренду.Продовжити реконструкцiю будiвлi "Д","Д1". Дiяльнiсть товариства здiйснюється на 
територiї України, всi 100% загальної суми доходiв в 2016 р. отримано на Українi. 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування  
У 2010р. було задоволено позив Товариства ТОВ "Ш.Р.Iнтернешнл", КП "КМБТI та реєстрацiї 
прав власностi на об'єкти нерухомого майна" та Iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного 
контролю у м.Києвi у справi Про визнання права власностi та зобов'язання вчинити дiї. 
Внаслiдок чого товариство набуло право власностi на частину офiсної будiвлi, розташованої за 



мiсцем знаходження товариства, первiсною вартiстю бiльше як два мiльйони гривень. В липнi 
2012 р. було придбано облiгацiй ТОВ "Ш.Р.Iнтернешнл" на загальну суму 2200000,00 грн. У 
груднi 2012 року облiгацiї буди проданi. В 2014 роцi була продовжена реконструкцiя будiвлi за 
адресою м. Київ, вул. Кирилiвська, 40, лiт. Д, Д', загальна вартiсть реконструкцiї 10000000,00 
грн., фiнансування здiйснюється за рахунок власних коштiв. Основних придбань або вiдчуджень 
активiв в 2013 роцi не було. В 2014 роцi була продовжена реконструкцiя будiвлi за адресою м. 
Київ, вул.Кирилiвська, 40, лiт. Д, Д'. В 2014 р. було придбано нежиле примiщення в м.Києвi 
площею 182,2 кв.м за 6 396,7 тис грн. (без ПДВ).  
В 2015 р. придбано 36092 акцiї ПрАТ "УПСК" на суму 180460,00 грн. Загальна номiнальна 
вартiсть акцiй ПрАТ "УПСК" 3 255460,00 грн.  
Основних придбань або вiдчуджень активiв у 2016 роцi не було. 
Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його 
господарською дiяльнiстю. 
 
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 
інша інформація В звiтному роцi були укладенi наступнi угоди мiж емiтентом та залежними 
пiдприємствами: 
 
06.06.2016р. Страховик - ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" договiр обов"язкового 
страхування транспортного засобу 1962,46 грн., пiдстава укладання -дозвiл наглядової ради, 
методика цiноутворення - договiрна. 
06.06.2016р. Страховик - ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" договiр 
добровольного страхування транспортного засобу (Автокаско) 32000 грн., пiдстава укладання -
дозвiл наглядової ради, методика цiноутворення - договiрна. 
21.09.2016р. Страховик - ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" договiр 
добровольного страхування транспортного засобу (додатковий захiст) 40,00 грн,. пiдстава 
укладання -дозвiл наглядової ради, методика цiноутворення - договiрна. 
22.09.2016р. Страховик - ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" договiр 
добровольного страхування транспортного засобу (додатковий захiст) 170,00 грн., пiдстава 
укладання -дозвiл наглядової ради, методика цiноутворення - договiрна. 
28.09.2016р. Страховик - ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" договiр 
добровольного страхування транспортного засобу (додатковий захiст) 200,00 грн., пiдстава 
укладання -дозвiл наглядової ради, методика цiноутворення - договiрна. 
28.09.2016р. Страховик - ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" договiр обов"язкового 
страхування транспортного засобу 1962,46 грн., пiдстава укладання -дозвiл наглядової ради, 
методика цiноутворення - договiрна. 
29.09.2016р. Страховик - ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" договiр 
добровольного страхування транспортного засобу (Автокаско) 15300,00 грн., пiдстава укладання 
-дозвiл наглядової ради, методика цiноутворення - договiрна. 
21.10.2016р. Страховик - ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" договiр 
добровольного страхування транспортного засобу (додатковий захiст) 200,00 грн., пiдстава 
укладання -дозвiл наглядової ради, методика цiноутворення - договiрна. 
21.10.2016р. Страховик - ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" договiр обов"язкового 
страхування транспортного засобу 1962,46 грн., пiдстава укладання -дозвiл наглядової ради, 
методика цiноутворення - договiрна. 



21.10.2016р. Страховик - ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" договiр 
добровольного страхування транспортного засобу (Автокаско) 23030,00 грн., пiдстава укладання 
-дозвiл наглядової ради, методика цiноутворення - договiрна. 
26.12.2016р. Страховик - ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" договiр 
добровольного страхування транспортного засобу (додатковий захiст) 300,00 грн., пiдстава 
укладання -дозвiл наглядової ради, методика цiноутворення - договiрна. 
26.12.2016р. Страховик - ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" договiр обов"язкового 
страхування транспортного засобу 1272,36 грн., пiдстава укладання -дозвiл наглядової ради, 
методика цiноутворення - договiрна. 
01.04.2016р. Орендар ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" , додаткова угода на 
оренду  384,3 кв.м  для здiйснення господарської  дiяльностi згiдно статуту. Щомiсячна орендна 
плата - 51239,49 грн. , пiдстава укладання -дозвiл наглядової ради, методика цiноутворення - 
договiрна. 
01.12.2016р. Орендар ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" , додаткова угода на 
пролонгацiю  договору оренди на попереднiх умовах 2679,6 кв.м для здiйснення господарської  
дiяльностi згiдно статуту. Щомiсячна орендна плата 357276,43 грн., пiдстава укладання - дозвiл 
наглядової ради, методика цiноутворення - договiрна. 
01.12.2016р. Орендар ТОВ "Ш.Р.Iнтернешнл" , додаткова угода на пролонгацiю  договору 
оренди на попереднiх умовах 514,32 кв.м  для здiйснення господарської  дiяльностi згiдно 
статуту. Щомiсячна орендна плата 45430,92 грн. , пiдстава укладання -дозвiл наглядової ради, 
методика цiноутворення - договiрна. 
01.12.2016р. Орендар ТОВ "Ш.Р.Iнтернешнл" , додаткова угода на пролонгацiю  договору 
оренди на попереднiх умовах 980,00 кв.м  для здiйснення господарської  дiяльностi згiдно 
статуту. Щомiсячна орендна плата 57094,80 грн. , пiдстава укладання -дозвiл наглядової ради, 
методика цiноутворення - договiрна. 
01.12.2016р. Орендар ТОВ "Ш.Р.Iнтернешнл" , додаткова угода на пролонгацiю  договору 
оренди на попереднiх умовах 716,8 кв.м  для здiйснення господарської  дiяльностi згiдно 
статуту. Щомiсячна орендна плата 48064,31 грн. , пiдстава укладання -дозвiл наглядової ради, 
методика цiноутворення - договiрна. 
01.12.2016р. Орендар ТОВ "Ш.Р.Iнтернешнл" , додаткова угода на пролонгацiю  договору 
оренди на попереднiх умовах 737,67 кв.м  для здiйснення господарської  дiяльностi згiдно 
статуту. Щомiсячна орендна плата 50738,41 грн. , пiдстава укладання -дозвiл наглядової ради, 
методика цiноутворення - договiрна. 
01.12.2016р. Орендар ТОВ "Ш.Р.Iнтернешнл" , додаткова угода на пролонгацiю  договору 
оренди на попереднiх умовах 608,3 кв.м  для здiйснення господарської  дiяльностi згiдно 
статуту. Щомiсячна орендна плата 47410,6 грн. , пiдстава укладання -дозвiл наглядової ради, 
методика цiноутворення - договiрна. 
Правочинiв емiтента з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами 
виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року не було. Правочинiв 
емiтента з iншими залежними пiдприємствами протягом звiтного року не було.Емiтент не має 
дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв. 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 
Основнi засоби Товариства - будiвлi та споруди, машини та обладнання, транспортнi засоби, 



iншi. Основнi засоби Товариства та майновий комплекс розташовано за адресою 
мiсцезнаходження товариства: м.Київ,  вул. Кирилiвська, 40, нежиле примiщення  - м.Київ, 
вул.Жилянська, 24. У звiтному перiодi значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не 
укладав. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента 
екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального 
будiвництва у товариства, розширення або удосконалення основних засобiв немає у зв'язку з 
нестачею фiнансування. Виробничих потужностей Товариство не має. Ступiнь використання 
основних засобiв - 100%. У звiтному роцi продовженi роботи по реконструкцiї будiвлi за 
адресою м. Київ, вул. Кирилiвська, 40, лiт. Д, Д', фiнансування здiйснюється за рахунок власних 
коштiв. В 2016 р. на реконструкцiю витрачено 7898  тис. грн. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Можливi фактори ризику в дiловiй дiяльностi ПАТ: -полiтична та економiчна нестабiльнiсть; -
змiни законодавства та оподаткування; -Iнфляцiйнi процеси в економiцi України. 
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень високий. 
 
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 
Фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення 
законодавства в звiтному перiодi не було. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок власних коштiв. Кредитами банку пiдприємство 
не користується. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Фахiвцiв, якi б вказали 
можливi шляхи покращення лiквiдностi, Товариство не має. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
На кiнець звiтного перiоду укладено, але не виконано договорiв на загальну суму 3065 тис. грн. 
Очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв складають 400 тис. грн. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Покращення площ, що здаються в оренду. Реконструкцiя будiвлi за адресою м. Київ, вул. 
Кирилiвська, 40, лiт. Д, Д'. 
Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому -полiтична та 
економiчна нестабiльнiсть. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок. 
 
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною 
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 



стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше 
вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент або судовi 
справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента в звiтному роцi не було. Дочiрнiх 
пiдприємств емiтент не має. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
Iншою iнформацiєю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 
результатiв дiяльностi пiдприємства, Товариство не володiє. Iнформацiї про результати та аналiз 
господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi 
немає.  
 
 
 

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

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
всього (тис. грн) 

Найменування основних 
засобів на початок 

періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 976 846 0 0 976 846 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 61 54 0 0 61 54 
  транспортні засоби 702 596 0 0 702 596 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 213 196 0 0 213 196 
2. Невиробничого 
призначення: 

78 943 84 618 0 0 78 943 84 618 

  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 78 855 84 551 0 0 78 855 84 551 
  інші 88 67 0 0 88 67 
Усього 79 919 85 464 0 0 79 919 85 464 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 
групами): 
будiвлi та споруди - 20-60 рокiв 
машини та обладнання - 10 рокiв 
транспортнi засоби - 5 рокiв 
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -5рокiв 
Первiсна вартiсть основних засобiв - 2036 тис. грн. 
Ступiнь їх зносу - 55,16% 
Ступiнь їх використання - 100% 
Сума нарахованого зносу - 1123 тис. грн. 
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв не було. 
Обтяження на використання майна Товариства вiдсутнi. 
 



 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

86 180 82 724 

Статутний капітал (тис.грн) 3 500 3 500 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

3 500 3 500 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв 
фiнансової звiтностi).  

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

 
3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 
коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 11 740 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 2 281 X X 

Усього зобов'язань X 14 021 X X 
Опис До рядка "Податковi зобов"язання" вiднесено наступнi данi в 

тис.грн.: вiдстроченi податковi зобов"язання: 11082; поточна 
кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом: 
658. 
До рядка "Iншi зобов"язання" вiднесено наступнi даннi в 
тис.грн.: Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, 
роботи, послуги-614; Поточна кредиторська заборгованiсть за  
розрахунками зi страхування-17; Поточна кредиторська 
заборгованiсть за розрахунками з оплати працi-64;Поточна 
кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 1052; 



Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 
учасниками-19; Поточнi забезпечення: 184; Iншi поточнi 
зобов`язання - 331; Товариство не має зобов'язань за 
кредитами банку, цiнними паперами, фiнансовими 
iнвестицiями в корпоративнi права, фiнансової допомоги на 
зворотнiй основi 
 

 
 
 
6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Гранична сукупна 
вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 
емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності 
(тис.грн) 

Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 
1 2 3 4 5 

1 20.04.2016 48 015,5 96 031 50 

Опис: 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 20.04.2016р. 
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв:  загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КДЕМЗ". 
Характер послуг, що будуть предметом правочинiв: договора купiвлi-продажу нерухомостi та цiнних паперiв. 
Ринкова вартiсть майна на дату прийняття рiшення: 48015,5 тис.грн. 
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 48015,5 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 96031 тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 50,00 % 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 13541099. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:12489871. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:12489871. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:0. 
 
 

2 20.04.2016 96 031 96 031 100 

Опис: 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 20.04.2016р. 
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв:  загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КДЕМЗ". 
Характер послуг, що будуть предметом правочинiв: договора купiвлi-продажу нерухомостi та цiнних паперiв. 
Ринкова вартiсть майна на дату прийняття рiшення: 96031 тис.грн. 
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 96031 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 96031 тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 100,00 % 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 13541099. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:12489871. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:12489871. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення:0. 
 

 



 

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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 
20.04.2016 21.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 
 
 

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 2014 1 0 
2 2015 1 0 
3 2016 1 0 

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

X  

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше 
(запишіть) 

Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв. 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше 
(запишіть) 

Бюлетенями для голосування  

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 



 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту товариства  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше 

(запишіть) 
Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не проводились. 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 
членів наглядової ради - акціонерів 3 
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 

3 

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 
(запишіть) 

Самооцiнка не проводилась 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 
завдань 
Самооцiнка не проводилась 



 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  14 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) 
Комiтети у складi Наглядової ради не створювались. оцiнка 
роботи комiтетiв не проводилась. 

Інше (запишіть) 
Комiтети у складi Наглядової ради не створювались. оцiнка 
роботи комiтетiв не проводилась. 

Інформація щодо 
компетентності та 
ефективності 
комітетів 

Комiтети у складi Наглядової ради не створювались. оцiнка 
роботи комiтетiв не проводилась. 

 
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) 

Члени наглядової ради винагороди не отримують. 

 
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) 
У внутрiшнiх документах товарисва вiдсутнi будь-якi вимоги до 
членiв наглядової ради. 

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 X  



внутрішніх документів акціонерного товариства 
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) 

Двох членiв наглядової ради було переобрано на повторний строк. 
Одного члена наглядової ради обрали вперше.Новий член наглядової 
ради самостiйно ознайомився iз змiстом внутрiшнiх документiв 
акцiонерного товариства 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 
ревізійну комісію 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  1 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне
рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 
орган 

Не 
належит
ь до 

компете
нції 

жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання 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 так ні ні ні 



майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 
Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

так так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

так так ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть) Статут та iншi органiзацiйнi, фiнансовi, розпорядчi документи. 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 
зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 
інформаці
йній базі 
даних 

НКЦПФР 
про ринок 
цінних 
паперів 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають
ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 
власній 
інтернет-
сторінці 
акціонерн

ого 
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 відсотків 

так так ні ні так 



та більше статутного 
капіталу 
Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 
документи 

ні ні так так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні так ні так 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Інше 
(запишіть) 

Iнший орган не приймав рiшення про затвердження аудитора. 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 
років? (так/ні)  ні 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень  X 
Не задовольняли умови договору з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 
Інше 
(запишіть) 

Протягом останнiх трьох рокiв аудитор не змiнювався. 

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



Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант  X 
Перевірки не проводились  X 
Інше 
(запишіть) 

Iншi органи не проводили перевiрки. 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотків голосів 

 X 

Інше 
(запишіть) 

Доручень вiд iнших органiв не було. 

 
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) 
Iнший способiв iнвестицiй не планує. 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років 

 

Не визначились X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 
 



Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  ні 
 
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу 
(принципiв, правил) корпоративного управлiння немає. 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає. 
 
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: 
кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає. 
 

Звіт про корпоративне управління 
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 
про відсутність таких заходів 
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 
ключові характеристики або про відсутність такої системи 
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 



 загальний стаж аудиторської діяльності 
 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 
року 
 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора 
 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
 наявність механізму розгляду скарг 
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги 
 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 
скарг) 
 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 
установою та результати їх розгляду 
 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ТОВ "Рада 

Лтд" 
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 

20071290 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

01103, м.Київ, вул. Залiзничне 
шосе, будинок 47 

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

1575, 18.05.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів

 

Текст аудиторського висновку (звіту)  
Нацiональнiй  комiсiї з цiнних паперiв  
 та фондового ринку, Акцiонерам та Керiвництву Товариства 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
  
наданий незалежною аудиторською фiрмою 
ТОВ Аудиторська фiрма "Рада Лтд" 
згiдно з договором № 68/16 вiд 26 жовтня 2016 року 
 
м. Київ                             20 березня 2017 року  
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI    
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   
 "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" 
 
станом на 31 грудня 2016 року 
 
м. Київ                                                                                            20 березня 2017 
року 
                                                                        
Аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми           



"Рада Лтд" була проведена аудиторська перевiрка рiчної   фiнансової звiтностi 
Публiчного акцiонерного товариства "Київський дослiдно-експериментальний 
механiчний завод" (далi  Товариство) станом на 31 грудня 2016 року, що 
додається, у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi 
результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за 
прямим методом) , Звiту про власний капiтал, Примiток до фiнансової звiтностi 
(надалi разом - "фiнансова звiтнiсть").  
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу  
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 
цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi (далi МСФЗ) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 
персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання 
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства 
або помилки.  
Вiдповiдальнiсть аудитора 
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на 
основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 
вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 
викривлень.  
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр 
процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи 
оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання 
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 
використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 
управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для 
висловлення нашої думки. 
Висловлення думки   
На нашу думку, складена Товариством фiнансова звiтнiсть вiдображає 
достовiрно у всiх суттєвих аспектах дiйсний фiнансовий стан Публiчного 
акцiонерного товариства "Київський дослiдно-експериментальний механiчний 
завод"  станом на 31 грудня 2016 р. ,  його фiнансовi результати за рiк, що 
закiнчився на зазначену дату та iншу наведену у цiй звiтностi iнформацiю, 
викладену у вiдповiдностi до   Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
 
м. Київ,   20  березня  2017 року    



 
Генеральний директор  
ТОВ Аудиторська фiрма "Рада Лтд"       
Маслова С.М. сертифiкат серiї А №5378  вiд 28.04.1994р. 
продовжено дiю до 28.04.2018р.  
 
ТОВ Аудиторська фiрма 
"Рада Лтд", 
Мiсцезнаходження: 
01103, м. Київ, Залiзничне шосе, 47, 
Поштова та фактична адреса: 
01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37, тел. 507-25-56. 
 
Свiдоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1575,  
видане згiдно рiшення Аудиторської Палати України №101 вiд 18.05.2001 р.,  
строк дiї Свiдоцтва  подовжено за рiшенням АПУ № 322/3 
 вiд  25.02.2016 р. до 25 лютого 2021 року. 
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, 
 якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв 
ринку цiнних паперiв П 000375, видане за рiшенням НКЦПФР вiд 31.03.16р.,  
строк дiї з 19.02.2013 по 25.02.2021 року. 
 

 
 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ 
ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 19130857 

Територія м.Київ, Подiльський р-н за КОАТУУ 8038500000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Приватне підприємство за КОПФГ 120 

Вид економічної 
діяльності 

Надання в оренду й експлуатацію  власного 
чи орендованого нерухомого майна 

за КВЕД 68.20 

Середня кількість працівників: 22 
Адреса, телефон: 04080 м.Київ, вул. Кирилiвська, 40, (044) 463-66-79 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2016 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001

Актив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 428 327 
    первісна вартість 1001 505 505 
    накопичена амортизація 1002 ( 77 ) ( 178 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 1 064 913 
    первісна вартість 1011 1 976 2 036 
    знос 1012 ( 912 ) ( 1 123 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 78 855 84 551 
    первісна вартість 1016 102 334 110 522 
    знос 1017 ( 23 479 ) ( 25 971 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 80 347 85 791 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 1 027 743 



Виробничі запаси 1101 1 027 743 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 1 391 2 019 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 0 0 
    з бюджетом 1135 0 0 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 42 36 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 377 1 538 
Поточні фінансові інвестиції 1160 3 260 3 260 
Гроші та їх еквіваленти 1165 8 443 6 620 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 8 443 6 620 
Витрати майбутніх періодів 1170 1 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 143 194 
Усього за розділом II 1195 15 684 14 410 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 96 031 100 201 
 

Пасив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 500 3 500 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 53 778 52 207 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 330 586 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 25 116 29 887 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 82 724 86 180 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 11 427 11 082 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 



Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 11 427 11 082 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 158 614 
    розрахунками з бюджетом 1620 545 658 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 84 84 
    розрахунками зі страхування 1625 22 17 
    розрахунками з оплати праці 1630 44 64 
    одержаними авансами 1635 687 1 052 
    розрахунками з учасниками 1640 0 19 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 171 184 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 253 331 
Усього за розділом IІІ 1695 1 880 2 939 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 96 031 100 201 
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї 
фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та за такий 
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити 
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.  
Складена Товариством фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах дiйсний 
фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Київський дослiдно-експериментальний 
механiчний завод"  станом на 31 грудня 2016 р. у вiдповiдностi до   Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi. 
 
Керівник    Пшеченко О.Г. 
 
Головний бухгалтер   Маштильов Д.М. 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ 
ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 19130857 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 27 777 24 277 

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 ( 19 177 ) ( 15 287 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 8 600 8 990 

    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 75 4 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2 964 ) ( 2 453 ) 
Витрати на збут 2150 ( 1 622 ) ( 912 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 533 ) ( 224 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 3 556 5 405 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 



Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 1 110 1 092 
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 ( 0 ) ( 33 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 4 666 6 464 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 054 -1 348 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 3 612 5 116 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 345 352 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 345 352 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 345 352 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3 957 5 468 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 1 019 513 
Витрати на оплату праці 2505 1 578 1 553 
Відрахування на соціальні заходи 2510 336 500 
Амортизація 2515 2 825 2 847 
Інші операційні витрати 2520 14 423 13 479 
Разом 2550 20 181 18 892 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 14 000 000 14 000 000 



Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 14 000 000 14 000 000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,258000 0,370000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,258000 0,370000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї 
фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та за такий 
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити 
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.  
Складена Товариством фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах дiйсний 
фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Київський дослiдно-експериментальний 
механiчний завод"  станом на 31 грудня 2016 р. у вiдповiдностi до   Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi. 
 
Керівник    Пшеченко О.Г. 
 
Головний бухгалтер   Маштильов Д.М. 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2016 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004
 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 32 030 28 716 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 5 10 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 627 192 
Надходження від повернення авансів 3020 9 16 
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 115 40 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 17 500 ) ( 18 609 ) 
Праці 3105 ( 1 277 ) ( 1 235 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 345 ) ( 565 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 7 732 ) ( 5 489 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 053 ) ( 1 525 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 1 703 ) ( 900 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 4 975 ) ( 3 064 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 15 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 5 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 182 ) ( 131 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5 745 2 930 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 1 115 1 071 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 185 ) 
    необоротних активів 3260 ( 8 267 ) ( 0 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -7 152 886 
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 ( 416 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -416 0 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 823 3 816 
Залишок коштів на початок року 3405 8 443 4 627 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 6 620 8 443 
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї 
фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та за такий 
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити 
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.  
Складена Товариством фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах дiйсний 
фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Київський дослiдно-експериментальний 
механiчний завод"  станом на 31 грудня 2016 р. у вiдповiдностi до   Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi. 
 
Керівник    Пшеченко О.Г. 
 
Головний бухгалтер   Маштильов Д.М. 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 19130857 

 
Звіт про власний капітал 

За 2016 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 3 500 53 778 0 330 25 116 0 0 82 724 
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 -1 0 0 -1 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 3 500 53 778 0 330 25 115 0 0 82 723 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 3 612 0 0 3 612 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 345 0 0 0 0 0 345 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -500 0 0 -500 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 256 -256 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 1 916 0 0 1 916 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 -1 916 0 0 0 0 0 -1 916 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -1 571 0 256 4 772 0 0 3 457 
Залишок на кінець року  4300 3 500 52 207 0 586 29 887 0 0 86 180 
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб 
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.  
Складена Товариством фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах дiйсний фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства 
"Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод"  станом на 31 грудня 2016 р. у вiдповiдностi до   Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi. 
 
Керівник    Пшеченко О.Г. 
 
Головний бухгалтер   Маштильов Д.М. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

 
1. Інформація про компанію 

2. Основи подання фінансової звітності 

3. Принципи облікової політики 

      3.1.Основи оцінки складання фінансової звітності. 

      3.2. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих помилок 
         
4. ІстотніІ облікові судження, оцінні значення і допущення 

    4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

    4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

     4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

    4.4. Судження щодо напряму утримування фінансових інструментів 

    4.5.Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

    4.6  Судження щодо строків корисного використання основних засобів та інвестиційної 
нерухомості 
 
5. Розкриття інформацій щодо  використання справедливої вартості   
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 

вартістю. 

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості. 

   5.3. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 
 6.Перехід на нові та  переглянуті стандарти  



 7. Примітки до фінансової звітності 

 7.1. Основні засоби та нематеріальні активи 

 7.2. Інвестиційна нерухомість 

 7.3 Поточні фінансові інвестиції 

 7.3.1 Фінансові активи  в наявності  для продажу 

 7.4 Запаси 

 7.5. Поточна дебіторська заборгованість 

 7.6. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 7.7. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід) 

 7.8. Резервний капітал 

 7.9. Резерви за зобов’язаннями за забезпечення 

 7.10. Поточні  зобов’язання 

 7.11 Потенційні зобов’язання Товариства 

 7.12. Виручка від реалізації 

 7.13.    Собівартість реалізації 
 
 7.14. Адміністративні витрати 
 
 7.15. Витрати на збут 
 
 7.16. Інші операційні доходи та витрати 



 7.17. Фінансові доходи 

 7.18.Витрати з податку на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку) 

 7.19.Відстрочені податкові активи та зобов’язання 

 7.20. Управління ризиками     

 7.21. Операції з пов’язаними сторонами 

 7.22. Події після дати балансу 

 7.23. Інша інформація 

1. Інформація про компанію 

 

Найменування юридичної особи 
Публічне акціонерне товариство «Київський 
дослідно-експериментальний механічний завод» 

Юридична адреса: 04080.м. Київ. вул. Кирилівська,40 

Фактична  адреса: 04080.м. Київ. вул. Кирилівська,40 

Дата державної реєстрації 09.09.1996р. 
Адреса вебсайта http://kdemz_pat.emitent.org.ua/ 

Банківські реквізити :                          
Філія АТ «Укрексімбанк» в м.Києві", МФО банку 
380333, поточний рахунок 
26005014556144 

Види діяльності  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого майна 

  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19130857 

         

2. Основи подання фінансової звітності 

 
Заява про відповідність. 
Фінансова звітність компанії була підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами 
фінансової звітності (МСФЗ). Для складання фінансової звітності з 1 січня 2012 року Компанія 
прийняла МСФЗ (IFRS) 1 “Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності”. 
Фінансова звітність Компанії складається станом на 31 грудня 2016 року. 
Фінансова звітність за рік, який закінчився 31 грудня 2016 року, затверджена Наглядовою радою 
№17 від 14.02.2017 року для надання Зборам акціонерів.  
 
Функцірнальна валюта і валюта представлення даних фінансової звітності. 



Функціональною валютою Компанії є Українська гривня, яка є національною валютою України, 
найкращим чином відображає економічну сутність більшості операцій, що проводяться 
підприємством, і пов’язаних з ними обставинами, впливаючи на її діяльнсть. 
Результати зовнішньоекономічної діяльності Компанії перераховуються із валюти в гривню. 
Українська гривня є також валютою представлення фінансової звітності за Міжнародними 
стандартами фінансвої звітності. 
Всі дані фінансової звітності округлені с точністю до цілих тисяч гривень. 
З метою фомування показників фінансової звітності підприємства встановити кордон суттєвості 
в розмірі 1,0 тис. грн. 
  
Звітний період.  
Звітний період включає 12 місяців: з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року. 
 
Принципи оцінки фінансових показників. 
Фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом обліку за початковою вартістю, за 
виключенням фінансових інструментів, що оцінюються по справедливій вартості, зміни якої 
відображаються в складі прибутку або збитку за період. 
 

3. Принципи облікової політики 

3.1.Основи оцінки складання фінансової звітності.  
 
Фінансові звіти складені на основі принципу безперервної діяльності Товариства, який 

передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань при звичайному веденні господарської 
діяльності.  Складення фінансових звітів вимагає від управлінського персоналу здійснення 
попередніх оцінок та припущень. Через невизначеність, властиву здійсненню таких попередніх 
оцінок, фактичні результати, відображені в майбутніх періодах,  можуть базуватися на сумах, 
що відрізняються від таких попередніх оцінок.  

  
Облікова політика Товариства базується на наступних принципах: 
- повнота означає, що усі  операції відображаються на відповідних рахунках 

бухгалтерського обліку. Фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та можливі 
результати операцій, які можуть вплинути на рішення, що приймається відносно даної операції; 

- превалювання сутності над формою - бухгалтерський облік операцій  проводиться у 
відповідності до їх суті та економічного змісту (превалювання сутності над формою); 

- активи та зобов’язання обліковуються за первісною (історичною) вартістю. Активи 
визначаються за сумою фактично сплачених за них коштів на день придбання. Зобов’язання - за 
сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов’язання.  

- доходи та витрати відображаються в обліку та звітності за принципом нарахування і 
відповідності, це означає, що доходи та  витрати  повинні відображатися в бухгалтерському 
обліку та фінансовій звітності тоді, коли вони насправді існують, а не в періодах, коли фактично 
отримано чи сплачено кошти; для визначення фінансового результату звітного періоду 
необхідно зіставити визнані доходи звітного періоду і витрати, що були здійснені для отримання 
цих доходів. 

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

капітал в разі їх відповідності наступним критеріям: 
 
Активи - ресурси, що виникли в результаті минулих подій, використання яких, як 

очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому.  
Зобов'язання - заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в 

майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні 



вигоди. 
Доходи - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 

надходження чи збільшення корисності активів або зменшення зобов'язань, результатом чого є 
збільшення капіталу, за винятком його збільшення, пов'язаного з внесками акціонерів.  

Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 
вибуття чи амортизації активів або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення 
власного капіталу і не є розподіленням між акціонерами.  

Власний капітал - це залишкова частина в активах після вирахування всіх зобов'язань; 
 
Під час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і 

зобов’язання  оприбутковуються та обліковуються за: 
вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю: 
• активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації;  
• зобов’язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання або сумою 

коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов’язань у процесі звичайної 
господарської діяльності; 

справедливою (ринковою) вартістю:  
• активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) таких активів,  
• зобов’язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов’язання в результаті 

операції між: обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;  
Приведення вартості активів у відповідність до справедливої здійснюється шляхом їх 

переоцінки, оцінки на предмет зменшення корисності та наявних кредитних ризиків. 
 
Критерії визнання та оцінки конкретних видів активів та зобов’язань, доходів та витрат 

наведені в наступних примітках. 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою 

активи, які вільно конвертуються у готівку і які підлягають незначному ризику змін у вартості. 
Суми, пов’язані з коштами, використання яких є обмеженим, виключаються зі складу грошових 
коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, залишки на 
кореспондентських рахунках, короткострокові депозити. 

Фінансові інструменти – основні терміни, пов’язані з оцінкою. Залежно від їх 
класифікації при признанні, або подальшому обліку, фінансові інструменти обліковуються як 
такі, що: 

- оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та збиток,  
- інвестиції, що утримуються до погашення, та обліковуються за амортизованою вартістю 
-   займи та дебіторську заборгованість,  
-  фінансові активи в наявності для продажу, які обліковуються за собівартістю. 
Справедлива вартість означає суму, на яку може бути обміняний актив або виконане 

зобов’язання за угодою між добре поінформованими, зацікавленими та незалежними сторонами. 
Справедлива вартість є поточною ціною покупця для фінансових активів та поточною ціною 
продавця для фінансових зобов’язань, які котируються на активному ринку. Фінансовий 
інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирувальні ціни регулярно 
повідомляються фондовою біржею чи іншою установою, і якщо такі ціни відображають 
фактичні та регулярні ринкові угоди між незалежними сторонами.  

Амортизована собівартість означає вартість, за якою оцінюються фінансовий актив, 
фінансове зобов'язання та яка складається із собівартості придбання, зменшеної на суму 
погашення основної суми боргу, збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-
якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням 
ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення 
корисності.  

 



Метод ефективної ставки відсотка означає метод розподілу процентних доходів або 
процентних витрат у межах відповідного періоду, аби досягти постійної періодичної відсоткової 
ставки (ефективної ставки відсотка) на амортизовану собівартість інструменту. Ефективна 
ставка відсотка є ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні грошові платежі або 
надходження  протягом розрахункового терміну дії фінансового інструмента або більш 
короткого періоду, залежно від обставин, до чистої амортизованої собівартості такого 
фінансового інструмента. 

 
Собівартість означає суму сплачених грошових коштів або їх еквівалентів чи справедливу 

вартість іншої винагороди, наданої за придбання активу на момент його придбання, та включає  
витрати на операцію. Оцінка за собівартістю застосовується лише до інвестицій у інструменти 
капіталу, які не мають котирувальної ринкової ціни та справедлива вартість яких не може бути 
достовірно оцінена, а також похідні інструменти, які пов’язані з ними та повинні бути погашені 
шляхом надання таких некотируваних інструментів капіталу.  

 
Знецінення фінансових активів. На кожну звітну дату подання Товариство коригує суму 

фінансових активів на суму зменшення корисності фінансового активу. Ознаками зменшення 
корисності є наявність негативної фінансової, а також не фінансової, інформації про діяльність 
емітента, яка б свідчила про необґрунтованість  попередніх очікувань стосовно компенсаційної 
вартості  придбаного активу.  

 
Інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та збиток. У 
портфелі за справедливою вартістю обліковуються: (а) боргові цінні папери, акції та інші цінні 
папери з нефіксованим прибутком, що використовуються для отримання прибутків у результаті 
короткотермінових коливань ціни або дилерської маржі та продажу в найближчий час; (б) будь-
які інші цінні папери, що визначаються на етапі первісного визнання як такі, щодо яких 
Товариство має намір і змогу обліку за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через 
прибутки/збитки (крім акцій, які не мають котирувальної ціни на активному ринку і 
справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити). 

На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери в  портфелі, оцінюються 
Товариством за їх справедливою вартістю. У разі зміни справедливої вартості здійснюється 
переоцінка цінних паперів. Результат переоцінки обов'язково відображається в бухгалтерському 
обліку на дату балансу. Збільшення вартості інвестицій проводиться в обліку лише у випадках 
тривалого росту біржової вартості таких інвестиції. 

 
 

Інвестиції в наявності  для продажу.  Ця класифікація включає цінні папери, які Товариство 
має намір утримувати протягом невизначеного періоду часу і які можуть бути продані для 
покриття потреб ліквідності або у зв’язку зі змінами відсоткових ставок, обмінних курсів чи 
курсів акцій. У портфелі інвестицій для продажу обліковуються акції, інші цінні папери з 
нефіксованим прибутком та боргові цінні папери, щодо яких відсутня оперативна інформація 
про справедливу (ринкову) вартість таких цінних паперів.  

Інвестиції  в наявності для продажу первісно визнаються за справедливою вартістю або 
собівартістю (якщо неможливо достовірно визначити справедливу вартість таких цінних 
паперів). 

Після первісного визнання цінні папери в портфелі на продаж відображаються:  

 -за справедливою вартістю, з визнанням переоцінки у складі капіталу або за собівартістю,якщо 
справедливу вартість інструменту визначити неможливо. 



Збитки від знецінення визнаються у складі прибутків чи збитків за рік, в якому вони були 
понесені в результаті однієї чи більше подій, які мали місце після початкового визнання цінних 
паперів в портфелі Товариства на продаж.  

Основні засоби.  
 
Основні засоби оприбутковуються Товариством за первісною вартістю, відображаються в 

Балансі за первісною вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків 
від зменшення корисності. 

 
Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з 

поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), 
у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від 
використання цього об’єкту. 

 
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта основних засобів у придатному для 

використання стані (капітальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звітного 
періоду і не впливають на його залишкову вартість. Компанією застосовується прямолінійний 
метод нарахування амортизації на щомісячній основі. 
 

Основними засобами визнаються необоротні матеріальні активи, які є відокремленими 
об’єктами вартістю більше ніж  6 000 гривень із строком використання більше року. Основні 
засоби, вартість яких не перевищує 6 000 гривень визнаються в фінансової звітності Товариства 
запасами, та при передачі їх до експлуатації здійснюється нарахування амортизації в розмірі 
100%. 

Товариство не здійснювала протягом 2016 року зміни методу амортизації. Ліквідаційна 
вартість, терміни корисного використання періодично переглядаються Товариством. Наприкінці 
кожного звітного періоду управлінський персонал оцінює, чи є будь-які ознаки знецінення 
основних засобів. За наявності будь-яких таких ознак, управлінський персонал оцінює суму, що 
відшкодовується, яка визначається як справедлива вартість активу за вирахуванням витрат на 
продаж та його справедлива вартість при використанні, залежно від того, що є більшим. 
Балансова вартість зменшується до суми, що відшкодовується, а збиток від знецінення 
визнається у складі прибутків або збитків за рік. Збиток від знецінення, визнаний для активу у 
попередніх роках, перекласифіковується, якщо відбулися зміни в оцінках, використовуваних для 
визначення вартості активу при використанні або справедливої вартості за вирахуванням витрат 
на продаж.  

Прибутки та збитки у результаті вибуття, які визначаються шляхом порівняння 
надходжень з балансовою вартістю, визнаються у складі прибутків або збитків за рік (у межах 
інших операційних доходів чи витрат).  

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи оприбутковуються Товариством за 
первісною вартістю, яка складається з ціни придбання, держмита, непрямих податків та інших 
витрат, пов’язаних із приведенням їх у стан придатний для використання, відображаються в 
Звіті про фінансовий стан за первісною вартістю за вирахування накопиченої амортизації та 
накопичених збитків від зменшення корисності. Первісна вартість нематеріальних активів 
збільшується на суму витрат, пов’язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і 
підвищення їх можливостей та строку використання, що сприятиме збільшенню первісно 
очікуваних майбутніх економічних вигод. 

Амортизація нематеріальних активів проводиться за прямолінійним методом. 
 

Протягом 2016 року Товариство не змінювало методи та норми амортизації, а також не 
здійснювала переоцінку первісної вартості нематеріальних активів, та не змінювала термін 
корисного використання нематеріальних активів. 

 



Товариство переглядає термін корисного використання нематеріальних активів в разі, якщо 
відбувалась доробка нематеріального активу, яка призводить до отримання більших 
економічних вигод від його використання.  

 
Інвестиційна нерухомість. До складу інвестиційної нерухомості відносяться об’єкти 

нерухомості, які   утримуються з метою отримання орендних платежiв або збiльшення власного 
капiталу.  

Інвестиційна нерухомість обліковується за собівартістю. Нерухомість, придбана до 
01.01.2012р. (дата переходу на МСФЗ) обліковується за доцільною собівартістю, яка була 
сформована за результатами переоцінки нерухомості на підставі звітів з незалежної оцінки 
нерухомого майна, складних професійними оцінювачами станом на 01.01.2012р. За 
результатами переоцінки Товариство скоригувало первісну вартість та накопичений знос на 
коефіцієнт переоцінки, який визначається як співвідношення справедливої та залишкової 
вартості об’єкта.   

. 
 
Залучені кошти. До складу інших залучених коштів відносяться отримані банківські  

кредити,  зобов’язання з фінансового лізингу (оренди), інші позикові зобов’язання. 
Довгострокові зобов’язання обліковуються за дисконтованою вартістю з використанням 
ефективної ставки відсотка. 

  
Податок на прибуток. Податок на прибуток відображаються у фінансовій звітності 

відповідно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кінця звітного періоду. 
Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та відстрочений податок та 
визнаються у складі прибутків або збитків за рік, за винятком випадків, коли вони визнаються у 
складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу, оскільки вони  
пов’язані з угодами, які також визнаються, у тому самому чи іншому періоді, у складі іншого 
сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу.  

Поточний податок на прибуток є сумою, яка має бути сплачена податковим органам або 
стягнена з податкових органів стосовно оподатковуваних прибутків або збитків за поточний та 
попередній періоди. Оподатковувані прибутки або збитки ґрунтуються на оцінках, якщо 
фінансова звітність була затверджена до подання відповідних податкових декларацій. Податки, 
які не є податками на прибуток, обліковуються у складі адміністративних та інших операційних 
витрат.  

Відстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових 
зобов’язань для перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між 
податковими базами активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової 
звітності. Залишки відстрочених податкових активів та зобов’язань оцінюються за податковими 
ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкінці звітного періоду, які повинні 
застосуватися до періоду, коли будуть перекласифіковані тимчасові різниці або коли будуть 
використані перенесені податкові збитки. Відстрочений податковий актив для тимчасових 
різниць, що підлягають вирахуванню, та перенесених податкових збитків обліковується лише у 
разі, якщо є вірогідність того, що буде доступним майбутній оподатковуваний прибуток, за яким 
можуть бути реалізовані вирахування.  

Ставка податку на прибуток в 2016 році становила 18%.  
 
 
Статутний капітал та емісійний дохід. Звичайні акції за номіналом класифікуються як 

власний капітал. Будь-яка надмірна сума справедливої вартості винагороди, одержаної понад 
номінальну вартість випущених акцій, обліковується як емісійний дохід у складі власного 
капіталу.  

 



Визнання доходів і витрат. облік доходів Товариства здійснюється у відповідності до 
МСБО (IAS) 18 «Дохід».  

Дохід визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод Товариства 
оцінюється як імовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від часу 
здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю винагороди, що отримана 
або підлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорі умов платежу і за вирахуванням 
податків. 

Для визнання доходу також повинні дотримуватися такі критерії: 
Продаж товарів.  
- Дохід від продажу товарів визнається, як правило, при відвантаженні товарів, коли істотні 

ризики і вигоди від володіння товаром переходять до покупця. 
Надання послуг.  
- Виручка від надання послуг визнається, якщо існує ймовірність надходження 

економічних вигід, пов'язаних з операцією. Проте в разі, коли невизначеність виникає стосовно 
можливості отримати суму, уже включену до доходу, недоотримана сума або сума, отримання 
якої стало малоймовірним, визнається як витрата, а не як коригування суми первісно визнаного 
доходу. 

У відповідності до IAS 18 дохід при відстроченні платежу більше, чим на рік, 
дисконтується. 

Доходи та витрати, пов'язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються 
одночасно. 

 
 Переоцінка іноземної валюти. Функціональною валютою Товариства є валюта основного 

економічного середовища, в якому вона функціонує. Функціональною валютою та валютою 
представлення звітності Товариства є національна валюта України – гривня (надалі – «гривня» 
або «UAH»).  

Резерви та забезпечення  
Товариство формує і веде облік таких резервів та забезпечень: 
а) Резерв сумнівних боргів. Резервуванню підлягає заборгованість за якою є певний сумнів 

щодо її отримання.  Ознаками проблемності заборгованості є порушення строків розрахунків, 
що передбачені договорами, а також наявність іншої інформації про фінансові проблеми 
боржника.  

б) Резерв забезпечень виплат працівникам;   
Для  рівномірного розподілу витрат на оплату праці Товариство створює резерв 

забезпечень виплат працівникам, який складається із резерву на оплату відпусток. Резерв на 
оплату відпусток розраховується та підлягає перегляду на кожну дату балансу.  Величина 
формується виходячи з планової суми відпускних. 

 
 Інформація за операційними сегментами. Компонент Товариства розглядається як 

операційний сегмент лише, якщо по цьому компоненту є окрема фінансова інформація, яка 
дозволяє керівництву приймати рішення відносно розподілу ресурсів. З огляду на відсутність 
диференціації продукції Товариства розподіл доходів або активів за сегментами не проводиться.  

 

3.2. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих помилок. 

В звітному періоді Товариством не здійснено зміни облікових даних у зв’язку із 
виправленням помилок. 

 

4. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ, ОЦІННІ ЗНАЧЕННЯ І ДОПУЩЕННЯ 
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають 
вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 



розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження 
базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються 
обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості 
активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства 
інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих 
розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються 
високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення 
для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче. 

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової 
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних 
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність: 

• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 
Товариства; 

• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну 
форму; 

• є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

• є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність 
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та 
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення 
інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну 
концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та 
прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових 
ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на 
звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо 
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих 
різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості». 

4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до 
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом 
невизначеності оцінок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 
базуються на припущеннях керівництва щодо, показників кредитоспроможності 
контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних 
особливостей операцій;  



б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на 
доходи (витрати) може бути значним. 

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо, кредитного 
рейтингу контрагента, коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці 
вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив 
на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати 
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.  

4.4. Судження щодо напряму утримування фінансових інструментів 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо напряму утримання 
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за 
цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й 
динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з 
призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором 
і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів. 

4.5.Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої 
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх 
знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження 
керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних 
майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що 
відбулися після визнання фінансового активу. 

При наявності об’єктивних свідчень того, що первісна вартість фінансових інвестицій не 
може бути відшкодованою, інвестиція вважається знеціненою. 

Кошти в банках,  в яких розпочато процедуру ліквідації, перекласифіковуются до складу 
дебіторської заборгованості та визнається знецінення, шляхом формування резерву сумнівних 
боргів. 

4.6  Судження щодо строків корисного використання основних засобів та 
інвестиційної нерухомості 
 
 Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від 
професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. 
При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови 
очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть 
експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті 
привести до коригування майбутніх норм амортизації. 
 
5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ. 

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 

вартістю. 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 

зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий 

стан на кінець кожного звітного періоду. 

Класи активів та Методики оцінювання Метод Вихідні дані 



зобов’язань, 
оцінених за 
справедливою 
вартістю 

оцінки 
(ринковий, 
дохідний, 

витратний) 

Інвестиційна 
нерухомість 

Облік інвестиційної нерухомості 
проводиться за собівартістю. 
Нерухомість, придбана до 
01.01.2012р. (дата переходу на 
МСФЗ) обліковується за доцільною 
собівартістю, яка була сформована 
за результатами переоцінки 
нерухомості на підставі звітів з 
незалежної оцінки нерухомого 
майна, складних професійними 
оцінювачами станом на 01.01. 2012р. 

Витратний 

Вартість визначається за 
ціною придбання з 
урахуванням проведених 
поліпшень основних 
засобів. 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка 
грошових коштів та їх еквівалентів 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює їх 
номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити (крім 
депозитів до 
запитання) 

Первісна оцінка депозиту 
здійснюється за його справедливою 
вартістю, яка зазвичай дорівнює 
його номінальній вартості. 
Подальша оцінка депозитів у 
національній валюті здійснюється за 
справедливою вартістю очікуваних 
грошових потоків 

Дохідний 
(дисконтуван
ня грошових 
потоків для 
депозитів 
терміном 
більше 1 
року) 

Ставки за депозитами, 
ефективні ставки за 
депозитними договорами 

Фінансові активи  

Первісна оцінка цінних паперів як 
фінансових активів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка зазвичай 
дорівнює ціні операції, в ході якої 
був отриманий актив. Подальша 
оцінка паперів здійснюється за 
справедливою вартістю. 
За цінними паперами, справедливу 
вартість яких визначити неможливо, 
облік ведеться по собівартості, яка є 
ціною придбання або останньою 
справедливою вартістю на момент 
зміни оцінки. 

Ринковий, 
дохідний, 
витратний  

Офіційні біржові курси 
організаторів торгів на дату 
оцінки, котирування 
аналогічних цінних паперів, 
дисконтованиі потоки 
грошових коштів 

Інструменти 
капіталу 

Первісна оцінка інструментів 
капіталу здійснюється за їх 
справедливою вартістю, яка зазвичай 
дорівнює ціні операції, в ході якої 
був отриманий актив. Подальша 
оцінка інструментів капіталу 
здійснюється за справедливою 
вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 
дохідний 

Офіційні біржові курси 
організаторів торгів на дату 
оцінки, за відсутності 
визначеного біржового 
курсу на дату оцінки, 
використовується остання 
балансова вартість, ціни 
закриття біржового 
торгового дня, інформація з 
позабіржового ринку. 

Дебіторська 
заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 
дебіторської заборгованості 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних 
контрактних грошових потоків на 

Дохідний 

Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 
очікувані вхідні грошові 
потоки 



дату оцінки. 

Поточні 
зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 
поточних зобов’язань здійснюється 
за вартістю погашення 

Витратний 

Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 
очікувані вихідні грошові 
потоки 

 

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості. 

Товариство оцінює інвестиційну нерухомість по первісній вартості з урахуванням накопиченого 

зносу. Для можливої оцінки справедливої вартості такої нерухомості використовуються дані 

3рівня ієрархії визначення справедливої вартості.  

Оцінка фінансових активів наявних для продажу проводиться по собівартості. 

 5.3. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

Балансова 
вартість 

Справедлива 
вартість  

2016 2015 2016 2015 
1 2 3 4 5 

Інвестиційна нерухомість 84551 78855 90000-
95000 

85228 

Фінансові інструменти:     
Дебіторська заборгованість 3593 2810 3593 2810 
Грошові кошти та їх еквіваленти 6620 8443 6620 8443 
Кредиторська заборгованість 2939 1880 2939 1880 
     

 

Товариство застосовує до інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю за якою 
вона відображена в звіті про фінансовий стан. За оцінкою Товариства станом на 31.12.2016 року 
справедлива вартість такої нерухомості становить 90 000-95000  тис. грн.. Фінансові 
інструменти обліковуються за собівартістю, Товариство вважає що їх справедлива вартість 
приблизно дорівнює балансовій вартості. Дебіторська заборгованість, грошові кошти та 
кредиторська заборгованість мають терміни погашення до одного року і товариство вважає, що 
їх справедлива вартість не відрізняється від балансової. 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 
вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка 
суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для 
користувачів фінансової звітності 

6.ПЕРЕХІД НА НОВІ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ 

 
ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ («МСФЗ») 

Принципи облікової політики, застосовані при складанні цієї фінансової звітності, відповідають тим, що 
застосовувалися Компанією у річній фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. за 
винятком застосування нових стандартів та інтерпретацій на 1 січня 2016 р.,  перелік яких зазначено 
нижче: 



МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць» 

Поправки до МСФЗ (IFRS)  11 «Угоди про спільну діяльність 

Поправка до МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38 «Роз'яснення допустимих методів амортизації» 

Поправки до МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 41 «Сільське  господарство:  плодові  культури» 

Поправки до МСФЗ (IАS) 27 « Метод дольової участі в окремій фінансовій звітності» 

Поправки до МСФЗ (IFRS)   10, МСФЗ(IFRS)12 і МСФЗ (IАS)  28  «Застосування винятку з вимоги 
консолідації для інвестиційних компаній» 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 відповідно  до  Ініціативи  з  покращення  якості розкриття  інформації 

Щорічні  удосконалення  МСФЗ  2012 - 2014  року   

Перелічені вище стандарти  та поправки не  мають суттєвого впливу на фінансове положення та 
фінансовий результат Компанії. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності, поправки до них, інтерпретації, які були видані, але не 
враховувались на дату випуску фінансової звітності Товариства і будуть обов’язковими для застосування 
з періодів, що починаються 1 січня 2017 року або пізніше цієї дати.  В цей перелік включені стандарти, 
інтерпретації та роз'яснення, які потенційно можуть впливати на розкриття інформації, фінансовий стан 
або фінансові показники Товариства. 

- МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. 
Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є 
обов'язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 зробить вплив на класифікацію та оцінку 
фінансових активів Товариства, але не зробить вплив на класифікацію та оцінку фінансових 
зобов'язань.  Набувають чинності для річних періодів, які починаються з або після 1 січня 2018 
року, дозволяється дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ 
(IFRS) 9  і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу. 

-МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами»  

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що включає п'ять 
етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ (IFRS) 
15 виручка визнається за сумою, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує 
отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 
передбачають більш структурований  підхід до оцінки і визнання виручки. Новий стандарт по 
виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання виручки 
згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються з  або 
після 1 січня 2018 року, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого 
ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час 
Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну 
дату вступу в силу. 

- МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 



МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про 
оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі 
обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової 
оренди.  

Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів – що до оренди активів з 
низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (тобто 
оренди зі строком не більше12місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати 
зобов'язання щодо орендних платежів (тобто зобов'язання по оренді), а також актив, який 
представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у 
формі права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за 
зобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. 

Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події 
(наприклад, зміні термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу 
або ставки, що використовуються для визначення таких платежів).У більшості випадків орендар 
буде враховувати суми переоцінки зобов'язання з оренди в якості коригування активу в формі 
права користування. 

 
Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в 
порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати 
класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, 
виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову. 
Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу 
інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17.  

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або 
після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування 
організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з 
використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. 
Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення. 

В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 16 і планує застосувати новий стандарт на 
відповідну дату вступу в силу 

-Поправки до МСФЗ (IFRS)   10 і МСФЗ (IАS)  28 «Продаж або внесок активів в 
асоційовану компанію або спільне підприємство інвестором» 
 
Застосовуються для річних періодів, які починаються з дати, яку визначить КМСБО, або після 
цієї дати). 
Ці зміни спрямовані на розв’язання розбіжностей між вимогами МСФЗ 10 та МСБО 28 у частині 
продажу чи внеску активів в асоційовану компанію або спільне підприємство інвестором. 
Основним наслідком цих змін є визнання  
прибутку чи збитку в повному обсязі, якщо об’єктом операції є бізнес. Прибуток або збиток 
визнається частково, якщо об’єктом операції є активи, які не утворюють бізнес, навіть якщо ці 
активи знаходяться у володінні дочірньої компанії 
 
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Ініціатива в сфері розкриття інформації» 



 
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» є частиною ініціативи Ради по 
МСФО в сфері розкриття інформації і вимагають, щоб організація розкривала інформацію, що 
дозволяє користувачам фінансової звітності оцінити зміни в зобов'язаннях, обумовлених 
фінансовою діяльністю, включаючи як зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не 
обумовлені ними. При першому застосуванні даних поправок організації не зобов'язані надавати 
порівняльну інформацію за попередні періоди. 
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або 
після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. 
 

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Визнання відстрочених податкових активів за 
нереалізованими збитками» 

Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати те, чи обмежує податкове 
законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якого вона може робити 
відрахування при відновленні такої тимчасової різниці. 
Крім того, поправки містять вказівки щодо того, як організація повинна визначати майбутній 
оподаткований прибуток, і описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може 
передбачати відшкодування деяких активів в сумі, що перевищує їх балансову вартість.  

Організації повинні застосовувати дані поправки ретроспективно. Однак при первинному 
застосуванні поправок зміна власного капіталу на початок самого раннього порівняльного 
періоду може бути визнана в складі нерозподіленого прибутку на початок періоду (або в складі 
іншого компонента власного капіталу, відповідно) без рознесення зміни між нерозподіленим 
прибутком та іншими компонентами власного капіталу на початок періоду. Організації, які 
застосовують дане звільнення, повинні розкрити цей факт. 
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або 
після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати 

-Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація і оцінка операцій по виплатам на основі 
акцій» 

 
Поправки розглядають три основних аспекти: 
- вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками 
грошовими коштами; 

-  класифікація операцій з виплат на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для 
зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; 

- облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає 
класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає класифікуватися як 
операція з розрахунками пайовими інструментами. 
При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні 
періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо 
всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. 
Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після 
цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. 



На даний час Компанія оцінює потенційний вплив нових стандартів на фінансову звітність. 

7. Примітки до фінансової звітності 

7.1. Основні засоби та нематеріальні активи 

Таблиця :Основні засоби та нематеріальні активи 
                                                                                                                                                                 (тис. грн.) 

Ряд
ок 

Найменування статті 

Машини 
та 

обладнан
ня 

Трансп
ортні 
засоби

Інстр
умент
и, 

прила
ди, 
інвен
тар 

(мебл
і) 

Інші 
основн

і 
засоби 

Незаве
ршені 
капіта
льні 
вкладе
ння  

Немате
ріальні 
активи 

Усього

1 2 5 6 7 8 10 11 12 
1 Балансова вартість на 1 січня 2016 року: 61 702 215 86  428 1492 

1.1 Первісна (переоцінена) вартість 249 956 590    181  505 2481 
1.2 Знос на 1 січня 2016 року (188) (254) (375) (95)  (77) (989) 
2 Надходження 10  50 6  0 60 

3 
Поліпшення основних засобів та вдосконалення 

нематеріальних активів 
       

4 Вибуття    5    
4.1 Первісна (переоцінена) вартість        
4.2 Балансова вартість        
5 Амортизаційні відрахування (17) (106) (51) (37)  (101) (312) 

6 
Відображення величини втрат від зменшення 

корисності, визначених у фінансових 
результатах 

       

7 Переоцінка        
7.1 Переоцінка первісної вартості        
7.2 Переоцінка зносу        
8 Інше        
9 Балансова вартість на 31 грудня 2016 року: 54 596 214 49  327 1240 

9.1 Первісна (переоцінена) вартість 259 956 640 181  505 2541 

9.2 Знос на 31 грудня 2016 року (205) (360) (426) (132) 0 (178) (1301)
 

Ряд
ок 

Найменування статті 

Машини 
та 

обладнан
ня 

Трансп
ортні 
засоби

Інстр
умент
и, 

прила
ди, 
інвен
тар 

(мебл
і) 

Інші 
основн

і 
засоби 

Незаве
ршені 
капіта
льні 
вкладе
ння  

Немате
ріальні 
активи 

Усього

1 2 5 6 7 8 10 11 12 
1 Балансова вартість на 1 січня 2015 року: 85 808 53 101  4 1051 

1.1 Первісна (переоцінена) вартість 242 956 408    170  5 1781 
1.2 Знос на 1 січня 2015 року (157) (148) (355) (69)  1 (730) 
2 Надходження 7  182 11  500 700 

3 
Поліпшення основних засобів та вдосконалення 

нематеріальних активів 
       

4 Вибуття        



4.1 Первісна (переоцінена) вартість        
4.2 Балансова вартість        
5 Амортизаційні відрахування (31) (106) (20) (26)  (76) (259) 

6 
Відображення величини втрат від зменшення 

корисності, визначених у фінансових 
результатах 

       

7 Переоцінка        
7.1 Переоцінка первісної вартості        
7.2 Переоцінка зносу        
8 Інше        
9 Балансова вартість на 31 грудня 2015 року: 61 702 215 86  428 1492 

9.1 Первісна (переоцінена) вартість 249 956 590 181  505 2481 

9.2 Знос на 31 грудня 2015 року (188) (254) (375) (95) 0 (77) (989) 
 

Станом на звітну дату існує попередній договір купівлі-продажу квартири  у  Прат 
«УПСК» за ціною 1 990,3 тис. грн. 

Основні засоби та нематеріальні активи, наведені в Таблиці  належать Товариству на праві 
власності, у заставу не надані, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв’язку із 
консервацією або реконструкцією або вилученням з експлуатації для продажу. Компанія не 
обмежена у володінні, користуванні та розпорядженні власними основними засобами.  

7.2. Інвестиційна нерухомість 

                                                                                                          (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті сума 

1 2 3 

1 
Інвестиційна нерухомість за проіндексованою вартістю станом на 01 січня 
2016 

78855 

2 Придбання та поліпшення нерухомості 8188 
3 Амортизація (2492) 
4 Зміна справедливої вартості нерухомості  
5 Інвестиційна нерухомість за проіндексованою вартістю на 31 грудня 2016 84551 

 
                                                                    (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті сума 
1 2 3 

1 
Інвестиційна нерухомість за проіндексованою вартістю станом на 01 січня 
2015 

78542 

2 Придбання та поліпшення нерухомості 2901 
3 Амортизація (2588) 
4 Зміна справедливої вартості нерухомості  
5 Інвестиційна нерухомість за проіндексованою вартістю на 31 грудня 2015 78855 

Існують обмеження  на право користування нежитлової будівлі (лит. Р), балансовою 
вартістю 4 079236 грн. згідно іпотечного договору №2220 від 25 серпня 2016 року, в якому 
Товариство виступило майновим поручителем. 

7.3 Поточні фінансові інвестиції 

Рядок Найменування статті 2016 рік 2015 рік
1 2 3 4 

1 
Акції підприємств з нефіксованим 
прибутком 

3260 3260 

3 Усього балансова вартість поточних 3260 3260 



фінансових інвестицій  
    

 

7.3.1 Фінансові активи  в наявності  для продажу 

Таблиця : Фінансові активи  в наявності для продажу 
 

                                                                                                                (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2016рік 2015 рік 

1 2 3 4 
1 Акції підприємств з нефіксованим прибутком:    

1.1 
За собівартістю (справедливу вартість яких 
достовірно визначити неможливо)  

3260 3260 

1.2 Результат  знецінення акцій    

1.3. 
В тому числі обліковується в складі 
довгострокових інвестицій 

  

2 Інші корпоративні права, та інші цінні папери   

2.1 
За собівартістю (справедливу вартість яких 
достовірно визначити неможливо)  

  

2.2 Результат  знецінення інших активів   

2.3. 
В тому числі обліковується в складі 
довгострокових інвестицій 

  

3 
Усього балансова вартість фінансових активів 
для продажу  

3260 3260 

3.1. 
В тому числі обліковується в складі 
довгострокових інвестицій 

- - 

 
 

Управлінський персонал Компанії не може визначити дійсну справедливу вартість цінних 
паперів в портфелі  до продажу балансовою вартістю 3260 тис. грн. Вказані  інвестиції не 
обертаються на активному ринку та за ними відсутні публічні ринкові котирування.  

Управлінський персонал Компанії  не має наміру щодо продажу вказаних цінних паперів, 
але згідно із термінологію, що застосовано МСФО 39, інвестиції, що не можуть бути 
класифіковані в інші портфелі мають обліковуватись саме в портфелі для продажу. 

7.4 Запаси 

Станом на 31.12.2012р. Компанією було проведено оцінку вартості запасів на відповідність 
їх вартості вимогам МСБО 2. Балансова вартість запасів не перевищує чистої вартості їх 
реалізації. 

 
Таблиця : Запаси 

 

Рядок Найменування статті 2016 рік 2015рік 
1 2 3 4 
1 Разом залишки запасів на кінець року, в тому числі: 743 1027 

1.2. Матеріали 2 34 
1.3. Паливо 67 35 
1.4. Запасні частини 21 0 
1.5 Будівельні матеріали 649 954 
1.6 Інші запаси 4 4 
2 Віднесено на витрати запасів в поточному році 1019 513 



3 Списано запасів протягом поточного року - - 
4 Вартість запасів в заставі - - 

 

7.5. Поточна дебіторська заборгованість 

Таблиця :  Поточна дебіторська заборгованість 
                                                                                                       (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2016 рік 2015 рік
1 2 3 4 
1 Дебіторська заборгованість за товари роботи, послуги  3065 2007 
2 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом   
3 За виданими авансами - - 
4 З нарахованих доходів 36 42 
5 З внутрішніх розрахунків   
6 Інша поточна дебіторська заборгованість, в тому числі 2292 2131 
7 Резерв сумнівних боргів на кінець року (1800) (1370) 
8 Усього поточна дебіторська заборгованість 3593 2810 

 
 

Резерв сумнівних боргів сформовано за  залишками коштів в банківській установі, яка 
визнана неплатоспроможною, за дебіторською заборгованістю за надані послуги, за авансом  
постачальнику за обладнання, аналіз платоспроможності яких вказує на високу ймовірність 
ненадходження (неповернення) коштів. 

 
Аналіз зміни резерву сумнівних боргів за 2016 рік 
 
Рядок Рух резервів Дебіторська 

заборгованість 
за товари, 
роботи, 
послуги 

Дебіторська 
заборгованість 
з нарахованих 

доходів 

Інша поточна 
дебіторська 

заборгованість 

Усього 

1 2 3 4 5 6 
1 Залишок за 

станом на 31 
грудня 2015 

616  754 
 

1370 
 

2 (Збільшення)/ 
зменшення резерву 
сумнівних боргів 
протягом року 

430 
 

-  430 
 

3 Списання 
безнадійної 
заборгованості за 
рахунок резерву 

- -   

4 Залишок за 
станом на кінець 
дня 31 грудня 
2016 

1046 - 754 
 

1800 

 
 

7.6. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Таблиця :  Грошові кошти та їх еквіваленти 



                                                                                                            (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2016 рік 2015 рік 

1 2 3 4 

1 Готівкові кошти  - - 

2 Кореспондентські рахунки,  у банках України   
2.1 В української гривні 620 943 

2.2 В іноземній валюті  

3. Короткострокові депозити 6000 7500 

3.1 В української гривні  

3.2 В іноземній валюті  

 Усього грошових коштів та їх еквівалентів   6620 8443 
 

Активи, що класифіковані  Товариством як  грошові кошти та їх еквіваленти, не мають 
обмежень у використанні, та зберігаються в банківських установах України.  

 

7.7. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід) 

 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
Зареєстровано 
акцій (тис. шт.) 

Акції в обігу 
(тис.шт.) 

Вартість акцій 
в обігу 

1 2 3 4 5 
1 Залишок на 1 січня 2016 року 14000 14000 3500 

2 
Внески за акціями (паями, 
частками) нового випуску  

   

3 
Залишок на кінець дня 31 
грудня 2016 року  

14 000 14 000 3 500 

 
 
Всі акції є простими, надають акціонерам наступні права: 
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним 

законодавством України та Статутом; 
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати дивіденди відповідно до 

рішень Загальних зборів акціонерів; 
- отримувати інформацію про діяльність Товариства в обсягах, визначеному чинним 

законодавством України; 
- відчужувати акції Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним 

законодавством України; 
- інші права згідно з Статутом та чинним законодавством України. 
 
Привілеї та обмеження для певних груп акціонерів відсутні. 
В 2016 році спрямовано прибуток на виплату дивідендів в сумі 500 тис. грн.. 

7.8. Резервний капітал 

 
Рядок Найменування статті 2016 рік 2015 рік 

1 2 3 4 
1 Резервний капітал 586 330 
4 Усього резерви 586 330 



 
Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»  резервний капiтал 

формується у розмiрi не менше ніж 25 вiдсоткiв статутного капіталу товариства шляхом 
щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподiленого 
прибутку. До досягнення встановленого статутом розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних 
вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку товариства за рiк.  
Відрахування до резервного капіталу в поточному році було здійснено  на підставі рішення 
чергових загальних Зборів акціонерів ПАТ «КДЕМЗ» (протокол « 21 від 20.04.16 р.) в сумі 256,0 
тис. грн. 

7.9. Резерви за зобов’язаннями за забезпечення 

Таблиця  Резерви за зобов’язаннями та забезпечення за 2016 рік 
 

                                                                                                                (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2016 рік 2015 рік 

1 2 3 4 

1 Забезпечення виплат працівникам 184 171 
2  - - 
3 Разом забезпечень 184 171 

  
Забезпечення виплат працівникам складаються із забезпечень оплати відпусток. 

 
 

7.10. Поточні  зобов’язання 

Таблиця  Поточні  зобов’язання  
 

                                                                                                                             (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2016 рік 2015 рік 

1 2 3 4 

1 
Кредиторська заборгованість за  товари, 
роботи, послуги 

614 158 

2 З одержаних авансів  1052 687 
3 З бюджетом  658 545 
4. З позабюджетних платежів   - 
5. зі страхування  17 22 
6. З оплати праці  64 44 
7. З учасниками  19 - 
8 Інші зобов’язання 331 253 
9 Усього інших зобов'язань  2755 1709 

 
Облік   інших зобов’язань здійснюється за собівартістю. Серед зобов’язань фінансові 

зобов’язання а також довгострокові зобов’язання відсутні. 
 

7.11 Потенційні зобов’язання Товариства 

а) Розгляд справ у суді. 
 
Станом на 31 грудня 2016. ПАТ «КДЕМЗ» є відповідачем за позовом Тавровецького І.І. 
про витребування майна з чужого незаконного володіння та стягнення збитку на суму 



1401670,1 грн., яка знаходиться у провадженні Комсомольського районного суду м. 
Херсона. Розгляд справи продовжується,      очікуємо отримання позитивного рішення на 
користь ПАТ «КДЕМЗ» . 

 
б) Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань. 
 
Станом на 31 грудня 2016 року не існує інших непередбачених зобов’язань, що пов’язані з 

виникненням податкових зобов’язань. Товариство своєчасно складає і подає податкову звітність 
та сплачує відповідні податки та збори до бюджету та позабюджетних фондів. Проте податкові 
періоди (2013-2016) залишаються відкритими для перевірки контролюючими органами щодо 
нарахованих податків . 

ґ) дотримання особливих вимог. 
Договори, укладені Товариством, не містять особливих вимог щодо дотримання певних 

умов.  
Товариством укладено попередній договір купівлі квартири площ.179 кв.м. з  ПрАТ 

«УПСК», операція купівлі по якому має бути проведена 01 квітня 2017. Попередня вартість 
придбання становить   1 990 300 грн. 

д) активи, що надані в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з 
володінням, користуванням та розпорядженням ними: 

Товариством надано в заставу частину приміщення літ Р балансовою вартістю 4079236 грн. 
згідно іпотечного договору №2220 від 25 серпня 2016 року, в якому Товариство виступило 
майновим поручителем 

 
                                               7.12. Виручка від реалізації 

 
Виручка від реалізації представлена наступним чином: 

 
Рядо
к 

Найменування статті 2016 рік 2015 рік 

1 2 3 4 

1. Виручка від надання орендних послуг 27777 24273 

2. Виручка від іншої реалізації  4 

3. Всього 27777 24277 

 
 
                                                             7.13.    Собівартість реалізації 

 
Собівартість від реалізації була представлена наступним чином: 
 

Рядо
к 

Найменування статті 2015 рік 2014 рік 

1 2 3 4 

1. Витрати на оренду суборендованих
приміщень 

4657 4034 

2. Комунальні та інші експлуатаційні
послуги 

2802 1955 

3. Амортизація  2575 2667 

4. Електроенергія 3291 2507 

5. зарплата 836 745 

6. охорона 794 678 



7. податки 4116 2494 

8. Інші витрати 106 247 

9. Всього 19177 15287 

 
 
                                                         7.14. Адміністративні витрати 

Адміністративні витрати  були представлені наступним чином: 

Рядо
к 

Найменування статті 2016 рік 2015 рік 

1 2 3 4 

1. Заробітна плата та відповідні нарахування 1079 1261 

2. Комунальні та інші експлуатаційні послуги 60 34 

3. податки 269 173 

4. Витрати  на  утримання О.З 1094 669 

5. Амортизація 129 126 

6. Інші витрати 333 190 

7. Всього 2964 2453 

    

 

7.15. Витрати на збут 
До складу витрат на збут включено поточні відрахування (роялті) згідно ліцензійного 

договору № 1 від 02.03.2015р.-1422 тис. грн.,амортизація нематеріального активу (ліцензія на 
товарний знак)-100 тис. грн.,всього 1522 тис. грн. 

 
7.16. Інші операційні доходи та витрати 

 
Рядо
к 

Найменування статті 2016 рік 2015 рік 

  доходи витрати доходи витрати 

1 2 3 4 5 6 

1. Доходи (витрати) від реалізації
інших оборотних активів 

  4  

2. Інформ.тех. забезпечення    100 

3. Списана безнадійна
заборгованість,штрафи 

 29  19 

4. Депозитарні послуги    20 

5. Утримання О.З.  23  30 

6. Обстеж.та дозволи конт.органів    25 

7. Благодійна допомога  12   

8 Резерв сумн. долг.  430   

 Інші  75 39  30 

 Всього 75 533 4 224 



7.17. Фінансові доходи 

Фінансові доходи за 2016 рік отримані за рахунок відсотків, нарахованих на депозитні вклади, 
розміщені в банках України. Сума відсотків за 2016 рік склала 1110 тис. грн., за 2015 рік - 1092 
тис. грн.. 

 

7.18.Витрати з податку на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку) 

Рядо
к 

Найменування статті 2016 рік 2015 рік 

1 2 3 4 

1. Прибуток (збиток) до оподаткування, тис
грн. 

4666 6464 

2. Поточний податок на прибуток, тис
грн..  

1054 1348 

3. Прибуток (збиток) поточного року, тис
грн.. 

3612 5116 

7.19.Відстрочені податкові активи та зобов’язання 

Рядо
к 

Найменування статті 2016 рік 2015 рік 

1 2 3 4 

1. Відстрочені податкові активи   

2. Відстрочені податкові зобов'язання, 
 в тому числі: 

  

 ВПЗ,  пов’язані з різницями в обліку
основних фондів за рахунок капіталу 

  

2.1 ВПЗ,станом на 01.01.звітного періоду 11427 11778 

2.2 Збільшення (зменшення) ВПЗ за рахунок
капіталу 

(345) (351) 

2.3 ВПЗ станом на кінець звітного періоду 11082 11427 

    

 

7.20. Управління ризиками     

В сучасних умовах загальної економічної і політичної нестабільності в країні та подальшого 
розвитку інтеграційних процесів вітчизняна економіка підпадає під вплив великої кількості 
зовнішніх та внутрішніх загроз. Незважаючи на стабілізаційні заходи Уряду України щодо 
підтримки економіки, існує невизначеність щодо впливу зовнішніх та внутрішніх факторів  на 
безперервність діяльності Компанії. 

З метою забезпечення функціонування Компанії в умовах нестабільності і ризику створена 
система управління ризиками. Управління ризиками спрямоване на зменшення 



непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові результати  
Компанії.  

Управління ризиками в Компанії здійснюється в розрізі фінансових ризиків (кредитного, 
ринкового та ризику ліквідності), операційних ризиків та юридичних ризиків. 

Кредитний ризик. Компанія піддається кредитному ризику, який визначається як ризик 
того, що одна сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок невиконання іншою 
стороною своїх зобов'язань. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як 
поточні та депозитні рахунки в банках, цінні папери та дебіторська заборгованість. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги.  

Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: 

• обмеження щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами.  
• Компанія здійснює постійний моніторинг невиконання зобов’язань клієнтами та 

іншими контрагентами 
• Визначаючи суму очікуваного відшкодування дебіторської заборгованості та 

фінансових інвестицій, Компанія розглядає будь-яку зміну кредитної якості  
дебіторської заборгованості та об’єктів інвестування з моменту первинного її 
виникнення до звітної дати. 

Максимальний рівень кредитного ризику Компанії, в цілому, відбивається в балансовій 
вартості фінансових активів у балансі. 

активи компанії які підпадають під 
кредитний ризик (тис. грн..) 

31 грудня 2015 31 грудня 2014 

Рахунки в банках  568 798 
Банківські депозити 6000 7500 
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги 

2019 1391 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з нарахованих доходів 

36 42 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

1538 1377 

Фінансові інвестиції 3620 3620 
Всього 13781 14368 

 
Найбільш значна концентрація кредитного ризику Компанії виникає у зв'язку з наявністю 

банківських депозитів.Для мінімізації ризику Товариство розміщує депозити в банках з високим 
інвестиційним рейтингом.  

 
Ринковий ризик 
Товариство зазнає впливу ризиків зміни ринкових орендних ставок. Для управління 

зазначеним ризиком, при укладенні договорів оренди Товариство передбачає індексацію 
орендної плати, при зміні зовнішніх умов. 

Валютний ризик.  
Валютний ризик - це ризик зміни вартості фінансового інструмента внаслідок коливань 

валютних курсів. Товариство не проводить операції в валюті і в цілому не зазнає впливу 
валютного ризику. 

Відсотковий ризик  



Відсотковий ризик– це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 
Керівництво Компанії усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як 
на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. 

Активи, які наражаються на відсоткові ризики 

Тип активу 31 грудня 2016 31 грудня 2015 

Банківські депозити 6000 7500 
Всього 6000 7500 

Частка в активах Компанії,                                        5,99 %                                

 
Компанія визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±2 

процентних пункти. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші 

параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив 

зміни відсоткових ставок на 2 процентних пункти на вартість чистих активів Компанії. 

Відсоткові ризики 

Тип активу Вартість 
Середньозважена 

ставка 

Потенційний вплив на чисті 
активи Товариства в разі 
зміни відсоткової ставки 

На 31.12.2016 р. 
Можливі коливання ринкових ставок                                   + 2,0% пункти              - 2,0% пункти 
Банківські депозити 6000 14,67 +120 -120 
Разом    +120 -120 

На 31.12.2015 р. 
Можливі коливання ринкових ставок                             + 4,0% пункти            - 4,0% пункти 
Банківські депозити 7500 16,25% +300 -300 
Разом    +300 -300 
 

Ризик ліквідності.  

Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні 
фінансових зобов'язань. Компанія щодня стикається з вимогами оплати від постачальників 
товарів і послуг. Компанія має достатньо коштів для виконання більшості перерахованих вимог. 
Крім того, надходження грошових коштів, пов'язані з доходом від основної діяльності, також є 
джерелом грошових ресурсів для виконання поточних зобов'язань.  

Підприємство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу 
запланованих платежів у рахунок очікуваних виплат.  

Станом на 31 грудня 2016 року та 1 січня 2017 року всі фінансові зобов'язання Компанії 
погашаються за вимогою або протягом 1 місяця після закінчення звітного періоду. 
Недисконтовані грошові потоки за фінансовими зобов'язаннями згідно з договорами 
дорівнюють балансовій вартості. Термін погашення всіх активів і зобов'язань Компанії не 
перевищує одного року. 

Коефіціенти ліквідності (коефіцієнт покриття – 4,9, швидкої ліквідності-4,65) свідчать про 
достатній запас ліквідності для покриття поточних зобов’язань. 
 

Управління капіталом 



Управління капіталом Компанії спрямовано на досягнення наступних цілей:  

забезпечення здатності Компанії функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. 
Компанія вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі 
капіталу, показаного в балансі. За станом на кінець кожного звітного періоду Компанія аналізує 
наявну суму власного капіталу і може її коригувати шляхом виплати дивідендів акціонерам, 
повернення капіталу акціонерам або емісії нових акцій. 

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості 
бізнесу Товариства  в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть 
негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого 
потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений 
 

7.21. Операції з пов’язаними сторонами 

Пов’язані особи ПАТ «КДЕМЗ» - акціонери, котрі мають контрольний пакет акцій –  
УЗС ХОЛДИНГ С.А. (UZS YOLDING S.A.) Швейцарія (88,3115%).  
ПрАТ "Українська  пожежно-страхова компанія"   Україна 
ТОВ "Ш.Р.ІНТЕРНЕШНЛ"                                        Україна 
Михайлов Олександр Михайлович                           Україна        
Михайлова Зоя Петрівна                                            Україна     
 Пшеченко   Олена       Григорівна                             Україна 
 Манойло    Галина        Веніаминівна                        Україна       
 Кривінчук    Іван           Васильович                           Україна      

 
За період з 01.01.2016 по 31.12.2016 були надані наступні послуги, укладені договори з 
пов’язаними особами: 
 

Рядок Найменування операції сума (тис.грн.) 
1 2 3 

 Отримання послуг з оренди приміщення 6363
 Отримання послуг з оренди транспортних засобів 192
 Ліцензійний договір,паушальний платіж 1486
 Заробітна плата Правління та наглядової  Ради 330
 Укладені договори страхування 76
 Надання послуг з оренди приміщення 10487
 Виплочени дивіденди 442
 Разом 18620

 
Залишки по операціях з пов’язаними сторонами станом на 31.12.2016 
 

Найменування операції 
дебіторська 

заборгованість 
сума (тис.грн .) 

кредиторськ
а 

заборгованіс
ть сума 

(тис.грн.) 
отримання послуг з оренди транспортних 
засобів 

 
39



надання послуг з оренди приміщення 1055  
отримання послуг з оренди приміщення  529

 Заборгованість за договорами страхування 43 
 

Попередня оплата за договором купівлі 
приміщення 

50 
 

Разом: 1148 568
 
 

 
Господарські операції з пов’язаними сторонами, що здійснювались  протягом  2015р.  

здійснювались на звичайних умовах господарювання.  Станом на 31.12.2016.  дебіторська 
заборгованість  за розрахунками з  пов’язаними особами складає-1148 тис. грн., кредиторська-
568 тис. грн.. 
 

7.22. Події після дати балансу 

Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової звітності Товариства не 
відбувалось подій, які б могли мати суттєвий вплив на її господарську діяльність. 

7.23. Інша інформація 

У травні 2013р. закінчилася дія договору оренди земельної ділянки (міська комунальна 
власність), на якій розташована інвестиційна нерухомість. Всі необхідні документи на 
перезаключення договору подані своєчасно, але договір досі не оформлений.  

 
 
 
Директор  
 
 
 
Головний бухгалтер 

 


	1. Інформація про компанію
	2. Основи подання фінансової звітності
	3. Принципи облікової політики
	      3.1.Основи оцінки складання фінансової звітності.
	4. ІстотніІ облікові судження, оцінні значення і допущення
	    4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
	1. Інформація про компанію
	2. Основи подання фінансової звітності
	3. Принципи облікової політики
	3.2. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих помилок.
	7. Примітки до фінансової звітності
	7.1. Основні засоби та нематеріальні активи
	7.2. Інвестиційна нерухомість
	7.3 Поточні фінансові інвестиції
	7.3.1 Фінансові активи  в наявності  для продажу
	7.4 Запаси
	7.5. Поточна дебіторська заборгованість
	7.6. Грошові кошти та їх еквіваленти
	7.7. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)
	7.8. Резервний капітал
	7.9. Резерви за зобов’язаннями за забезпечення
	7.10. Поточні  зобов’язання
	7.11 Потенційні зобов’язання Товариства
	7.21. Операції з пов’язаними сторонами
	7.22. Події після дати балансу
	7.23. Інша інформація

