
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова правлiння       Дочинець Вiталiй Володимирович 

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

М.П. 
23.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIОРИТМ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

13678086 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , немає, 01033, Київ, Жилянська, б.31 

5. Міжміський код, телефон та факс 

044-287-12-96 289-97-02 

6. Електронна поштова адреса 

mioritm@emitents.net.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 77   23.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 

власній сторінці http://mioritm.emitents.net.ua/ua/ 

в мережі 

Інтернет 23.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

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

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

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 

Тов. не вiдноситься до категорiї пiдприємств, яким згiдно Рiшення №155 вiд 30.03.2005 р. 

необхiдно надавати звiт уповноваженого рейтингового агенства. 

Товариство не вiдноситься до категорiї пiдприємств, яким згiдно Рiшення №155 вiд 30.03.2005 

р. необхiдно надавати звiт уповноваженого рейтингового агенства. 

Товариство є емiтентом простих iменних цiнних паперiв.  

Iншi ЦП протягом звiтного перiоду Товариством не випускалися. 

Основний вид дiяльностi не лiцензується 

Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб – вiдсутнi. 

Пiдприємство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об'єднань. 

Посада корпоративного секретаря вiдсутня 

 



Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть – вiдсутнi. 

Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв – вiдсутнi. 

Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв – 

вiдсутнi. 

Дивiденди на протязi звiтного перiоду не сплачувались та не нараховувались. 

Вiдомостi про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв– вiдсутнi. 

Вiдомостi про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду – вiдсутнi. 

Вiдомостi про стан об єкта нерухомостi – вiдсутнi. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя, щодо забезпечення випуску боргових цiнних паперiв – 

вiдсутня. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIОРИТМ" 

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

10681200000008422 

3. Дата проведення державної реєстрації 

30.05.1994 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

37950.15 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

1 

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

26.60 Виробництво радiологiчного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у. 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори, Наглядова рада, Правлiння та Ревiзiйна комiсiя. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПАТ "ОТП Банк" 

2) МФО банку 

300528 

3) поточний рахунок 

26005455020524 

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

у іноземній валюті 

ПАТ "ОТП Банк" 

5) МФО банку 

300528 



6) поточний рахунок 

26005455020524 

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

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 

ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО 

МАЙНА УКРАЇНИ ПО 

МIСТУ КИЄВУ 

19030825 

01133Україна Київ 

Генерала Алмазова, 

18/9 

0 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

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* 

Голова правлiння 

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

Дочинець Вiталiй Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

Вища  

6) стаж роботи (років)** 

12 

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

ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНI IННОВАЦIЇ», директор 

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

28.04.2015 Вiдповiдно до Статуту на 3 р. 

9) Опис 

Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює 7099,33 

грн. Посадова особа обiймає посади: директор ТОВ «ЮНIВЕРСАЛ ПЛЮС», директор ТОВ 

«ЦЕНТР СУЧАСНИХ IНВЕСТИЦIЙНИХ РIШЕНЬ», директор ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНI 

IННОВАЦIЇ», юрист ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКЖИТЛОБУД». Непогашеної 



судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 5 р. 

Попереднi посади: директор ТОВ «ЮНIВЕРСАЛ ПЛЮС», директор ТОВ «ЦЕНТР СУЧАСНИХ 

IНВЕСТИЦIЙНИХ РIШЕНЬ», директор ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНI IННОВАЦIЇ», юрист ТОВ 

«БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКЖИТЛОБУД». Змiн у персональному складi посадової особи 

протягом звiтного перiоду не було. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова НР 

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

Костржевський Денис Борисович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

Вища  

6) стаж роботи (років)** 

25 

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

Комунальне пiдприємство Мiжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни), радник генерального 

директора. 

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

28.04.2015 Вiдповiдно до Статуту на 3 р. 

9) Опис 

Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Посадова особа обiймає 

посаду радника генерального директора у Комунальному пiдприємствi Мiжнародний аеропорт 

«Київ» (Жуляни), заступника директора з загальних питань ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ 

«МIСЬКЖИТЛОБУД». Змiн у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не 

було. Стаж керiвної роботи 19 р. Попереднi посади радник генерального директора Мiжнародний 

аеропорт «Київ» (Жуляни).  

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член НР 

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

Мороз Ольга Валерiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1976 



5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

11 

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

ТОВ «МАСТЕР-АВIА», завiдувач бiзнес залу АВК 

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

28.04.2015 Вiдповiдно до Статуту на 3 р. 

9) Опис 

Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа 

обiймає посаду завiдувач бiзнес залу АВК у ТОВ «МАСТЕР-АВIА». Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Змiн у персональному складi посадових 

осiб протягом звiтного перiоду не було.Стаж керiвної роботи 6 р. Попереднi посади: завiдувач 

бiзнес залу АВК ТОВ «МАСТЕР-АВIА». 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член правлiння 

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

Реденський Олексiй Аврамович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1946 

5) освіта** 

Вища технiчна 

6) стаж роботи (років)** 

48 

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

ДНВП "Дельта" заступн.нач.вiддiлу. 

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

28.04.2015 Вiдповiдно до Статуту на 3 р. 

9) Опис 

Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Змiн у персональному складi 

посадових осiб протягом звiтного перiоду не було. Стаж керiвної роботи 32 р. Попереднi посади: 

заступн.нач.вiддiлу ДНВП "Дельта".  

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 



Член правлiння 

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

Мозоль Євгенiй Петрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Вища  

6) стаж роботи (років)** 

31 

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

Директор ТОВ “АВIАГРУП” 

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

28.04.2015 Вiдповiдно до Статуту на 3 р. 

9) Опис 

Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа 

обiймає посади директор ТОВ «КОМПАНIЯ «IНВЕСТИЦIЙНИЙ ЦЕНТР. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Стаж керiвної роботи 8 р. Попереднi 

посади директор ТОВ “АВIАГРУП”, ТОВ «КОМПАНIЯ «IНВЕСТИЦIЙНИЙ ЦЕНТР», директор 

ОСББ «Домашнiй затишок». Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного 

перiоду не було. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член НР 

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

Гордiєнко Артур Вiкторович  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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

Заступник директора з правових питань ТОВ “БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ “МIСЬКЖИТЛОБУД”  

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

28.04.2015 Вiдповiдно до Статуту на 3 р. 



9) Опис 

Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа 

обiймає посади: директор ТОВ «НОТ», заступник директора з правових питань ТОВ 

«БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКЖИТЛОБУД», директор БО «БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД 

«ФОНД СПРИЯННЯ ВIДРОДЖЕННЮ КУЛЬТУРИ ТА ДУХОВНОСТI В УКРАЇНI». 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної 

роботи 11 р. Попереднi посади: Заступник директора з правових питань ТОВ “БУДIВЕЛЬНА 

КОМПАНIЯ “МIСЬКЖИТЛОБУД”, та за сумiсництвом директор ТОВ “НОТ”. Змiн у 

персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова РК 

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

Реденська Ганна Олексiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

14 

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

ТОВ “БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ “МIСЬКЖИТЛОБУД”, заступник фiнансового директора 

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

25.04.2017 Вiдповiдно до Статуту на 3 р. 

9) Опис 

Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа 

обiймає посади: директор ТОВ «ЕКСПО КОНСАЛТИНГ», заступник фiнансового директора ТОВ 

«БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКЖИТЛОБУД», заступник директора ТОВ «КОМПАНIЯ 

«IНВЕСТИЦIЙНИЙ ЦЕНТР». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у 

посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 4 р. Попереднi посади директор ТОВ «ПП 

«РАЛЕКС», директор ТОВ «ЕКСПО КОНСАЛТИНГ», заступник фiнансового директора ТОВ 

«БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКЖИТЛОБУД», заступник директора ТОВ «КОМПАНIЯ 

«IНВЕСТИЦIЙНИЙ ЦЕНТР». У 2017 роцi вiдбулося переобрання посадової особи згiдно рiшення 

рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МIОРИТМ» (ПРОТОКОЛ № 22 вiд 25.04.2017р.) 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член РК 



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

Петечел Михайло Васильович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

13 

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

юрист ТОВ “Будiвельна компанiя “Мiськжитлобуд” 

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

25.04.2017 згiдно Статуту на 3 роки.  

9) Опис 

Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа 

обiймає посаду юриста ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКЖИТЛОБУД». Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 1 р. 

Попереднi посади: юрист ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКЖИТЛОБУД». У 2017 роцi 

вiдбулося обрання посадової особи згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIОРИТМ» (ПРОТОКОЛ № 22 вiд 

25.04.2017р.) До цього посаду обiймав Тукмачов Олександр Олександрович. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член РК 

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

Савiна Олеся Володимирiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1988 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

8 

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

Помiчник керiвника ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКЖИТЛОБУД» 

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

25.04.2017 згiдно Статуту на 3 роки.  



9) Опис 

Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа 

обiймає посади: помiчник керiвника ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКЖИТЛОБУД». 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної 

роботи 1 р. Попереднi посади: помiчник керiвника ТОВ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ 

«МIСЬКЖИТЛОБУД». У 2017 роцi вiдбулося обрання посадової особи згiдно рiшення рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIОРИТМ» 

(ПРОТОКОЛ № 22 вiд 25.04.2017р.) До цього посаду обiймав Мiщенко Андрiй Вiталiйович 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 

правлiння 

Дочинець Вiталiй 

Володимирович  
0 0 0 0 0 0 

Голова НР Костржевський Денис Борисович 
 

6073 16.8027 6073 0 0 0 

Член НР Мороз Ольга Валерiївна 
 

10 0.0277 10 0 0 0 

Член 

правлiння 
Реденський Олексiй Аврамович 

 
0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння 
Мозоль Євгенiй Петрович 

 
0 0 0 0 0 0 

Член НР Гордiєнко Артур Вiкторович  
 

0 0 0 0 0 0 

Голова РК Реденська Ганна Олексiївна 
 

10 0.0277 10 0 0 0 

Член РК Петечел Михайло Васильович 
 

0 0 0 0 0 0 

Член РК Савiна Олеся Володимирiвна 
 

0 0 0 0 0 0 

Усього 6093 16.8581 6093 0 0 0 



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

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

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної особи 
Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами 

акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 

УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «НIКА-IНВЕСТ» (ПIФ 

«Дельта-капiтал» ЗНВ) 

34935509 
01033 Україна м. Київ 

немає Київ Жилянська, 31 
3620 10.0158 3620 0 

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

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами 

акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Мороз Валерiй Миколаєвич 23849 65.9851 23849 0 

Костржевський Денис Борисович 6073 16.8027 6073 0 

Усього 29922 82.7878 29922 0 

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

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

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



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата проведення 25.04.2017 

Кворум зборів** 71.08 

Опис 

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв, Лiчильної комiсiї та затвердження 

Регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2. Про затвердження звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 

3. Про затвердження звiту Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. 

4. Про затвердження звiту i висновку Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2016 рiк. 

5. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 

6. Про порядок розподiлу прибуткiв та покриття збиткiв Товариства. 

7. Про припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

 

На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кожному питанню були прийнятi 

вiдповiднi рiшення. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ №500747 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.08.2011 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс немає 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з 

ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

Опис У звiтному перiодi пiдприємство продовжує здiйснювати дiяльнiсть 

вiдповiдно до лiцензiї згiдно договору. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ 

КОНСАЛТИНГ ГРУП»  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 35316245 

Місцезнаходження 03134 Україна м. Київ немає Київ Симиренка, 26-А, к.88 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

4026 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.09.2007 

Міжміський код та телефон 0444585343  

Факс немає 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис У звiтному перiодi пiдприємство продовжує здiйснювати дiяльнiсть 

вiдповiдно до лiцензiї згiдно договору. Основним видом 

дiяльностiаудитоа є: аудиторськi послуги; бухгалтерькi послуги; 

консультацiйно- 

iнформацiйнi послуги. 

Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi 

№ 4026, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 27 

вересня 2007 року№182/10.  

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.04.1999 297/10/1/99 
Упр.ДКЦПФР в 

м.Києвi 
UA4000145833 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1.05 36143 37950.15 100 

Опис Обiг ЦП проходив на вторинному неорганiзованому ринку. ЦП не були включенi до лiстiнгу бiрж. 

  



XI. Опис бізнесу 

АТ зареєстровано 30.05.1994 р. рiшенням Голосiївської районної у м. Києвi ДА , номер запису – 

10681200000008422. 

  

АТ складається з одного пiдприємства, фiлiй та представництв немає. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 1 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 0 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 1 

Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) – 9,6 

  

Пiдприємство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об'єднань. 

  

Спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами АТ не проводить 

  

Пропозицiй третiх осiб щодо реорганiзайiї протягом року не було. 

  

Вiдповiдно до Закону з 2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансову звiтнiсть за 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Вiдповiдно до спiльного листа НБУ, 

Мiнфiну та Держстату вiд 01.12.2011 р., АТ обирає датою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р. 

Дана Облiкова полiтика (далi - ) розкриває основи, стандарти, правила й процедури облiку, якi 

застосовуються АТ при веденнi облiку i складаннi фiнансової звiтностi. Вона встановлює 

принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової 

звiтностi пiдприємства. 

  

Основною дiяльнiстю ПАТ є розробка та виробництво фiзiотерапевтичної медтехнiки - 

електростимуляторiв. Основними клiєнтами ПАТ є населення та органiзацiї. За останнiй рiк галузь 

знаходиться у надлишковому станi за рахунок рiзноманiтного асортименту товарiв та послуг та 

низької платоспроможностi замовникiв. У 2017 роцi пiдприємство надавало в оренду орендоване 

нерухоме майно (Код за КВЕД 68.20). Дохiд складає 150,0 тис.грн. 

  

Протягом 5-ти останнiх рокiв активи не змiнювались та будь яких значних iнвестицiй або 

придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю не передбачається. 

  

АТ не здiйснювало значних правочинiв.  

  

Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає в межах попереднього перiоду, 

ступiнь використання - 100%.  

- Основнi засоби:  

- власнi, обмежень використання немає,  

- знаходяться за фактичною адресою емiтента. 

  



Основними iстотними проблемами пiдрпиємства є низька платоспроможнiсть замовникiв та 

фiнансова криза в державi. 

  

У 2017 роцi пiдприємством були сплаченi наступнi штрафи: 1205,48 грн. за несвоєчасну 

реєстрацiю податкової накладної. 

  

Фiнансування дослiджень за звiтний перiод вiдсутнє 

  

Невиконаних договорiв Товариство не має. 

  

АТ не планує розширення основного виду дiяльностii. 

  

Поточна дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок надання в оренду орендованого 

нерухомого майна 

  

В судових справах емiтент не приймав участi. 

  

Iншої iнформацiї немає. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
176 174 0 0 176 174 

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 

інші 176 174 0 0 176 174 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 176 174 0 0 176 174 

Опис Основнi засоби використовуються пiдприємством з моменту його створення. Первiсна вартiсть 

основних засобiв вiдповiдає Балансу за звiтний перiод. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець 

звiтного перiоду складає в межах попереднього перiоду, ступiнь використання - 100%. Обмеження 

на використання основних засобiв вiдсутнi. 

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за звiтний перiод не було. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих 

активів (тис. грн)  
-187 -337 

Статутний капітал (тис. грн.)  38 38 

Скоригований статутний капітал 

(тис. грн)  
0 0 

Опис За звiтний та попереднiй перiоди вартiсть чистих активiв розраховувалась 

вiдповiдно до Рiшення №485 вiд 17.11.2004р. 

Висновок З метою приведення розмiру СК у вiдповiднiсть до розмiру чистих активiв (ЧА),  

що розроблено вiдповiдно до частини 3 статтi 155 ЦК України, Закону України  

"Про господарськi товариства", СК Тов. пiдлягає коригуванню, що вiдповiдає 

вимогам чинного законодавства. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 



Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

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

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 9 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 776 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 222 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 1007 X X 

Опис: Зобов'язання зазначенi вiдповiдно до фiнансових звiтiв товариства. 



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 

25.04.2017 25.04.2017 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АУДИТ 

КОНСАЛТИНГ ГРУП» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 

картки* платника податків - фізичної особи) 
35316245 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

4026 27.09.2007 

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** 

422 П 000419 01.11.2017 до 29.06.2022  

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність 

системи контролю якості, виданого 

Аудиторською палатою України 

0421 

28.11.2013 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена за формами, 

визначеними у додатку 1 до Нацiонального положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку №1 «Загальнi вимоги до 

фiнансової звiтностi», затвердженого наказом Мiнфiну вiд 

07.02.2013 р. № 73, що є обов’язковими для використання 

Компанiями в Українi. 

Номер та дата договору на проведення аудиту № 30 

27.03.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 27.03.2018 

19.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 19.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, 

грн 
15000.00 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  

ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIОРИТМ»  

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ 

Акцiонерам ПАТ «МIОРИТМ» 

Керiвництву ПАТ «МIОРИТМ» 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 



 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIОРИТМ» яка мiстить:  

• баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року 

• звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк 

• звiт про рух грошових коштiв за 2017 рiк 

• звiт про власний капiтал за 2017 рiк 

• примiтки до фiнансової звiтностi за 2017 рiк, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик (надалi разом 

– «фiнансова звiтнiсть»).  

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» 

нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIОРИТМ» станом на 31 грудня 2017 року, а також результати 

його дiяльностi, рух грошових коштiв та капiталу за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 

Основа для думки iз застереженням 

Рiчна iнвентаризацiя наявних основних засобiв, запасiв, дебiторської та кредиторської заборгованостей проводилась 

Товариством без участi аудиторiв, оскiльки ця дата передувала призначенню аудиторської перевiрки, внаслiдок чого 

виникає обмеження в обсязi роботи аудиторiв. Однак, в Товариствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна 

комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, 

що цi активи та зобов'язання наявнi. 

Товариством не створено резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi у виглядi коштiв в банку, що лiквiдується, 

в сумi 373 тис. грн., тому ми не можемо у повному обсязi пiдтвердити iншу поточну дебiторську заборгованiсть 

станом на 31.12.2017 р. 

Товариством накопичено збитки в сумi 410 тис. грн. станом на 31.12.2017 року. Така ситуацiя впливає на вартiсть 

чистих активiв Товариства i дотримання ним вимог ст.155 Цивiльного кодексу України щодо перевищення вартостi 

чистих активiв над зареєстрованим статутним капiталом та може свiдчити про iснування суттєвої невизначеностi 

щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Фiнансова звiтнiсть (та примiтки до 

неї) не розкривають iнформацiю про цей факт.  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами 

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

вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з 

регулярної рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв , що подається у вiдповiдностi з нормами Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826. Наша 

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

впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 

ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя 

виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що 

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

фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

Ключовi питання аудиту 

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

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

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

до питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що описанi нижче питання є 

ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. 

Позики отриманi 

Статтю балансу (звiту про фiнансовий стан) «Iншi поточнi зобов’язання» було вiднесено нами до областi ризикiв 

суттєвого викривлення, ймовiрнiсть яких було оцiнено як високу (95 % всiх зобов’язань Товариства). Згiдно облiкової 

полiтики у данiй статтi вiдображена заборгованiсть за отриманими короткостроковими позиками в сумi 776 тис. грн., 

у тому числi вiд пов’язаної особи в сумi 300 тис. грн., про що детально розкрито у примiтках 6.7. Iнша кредиторська 

заборгованiсть та 7.7.Операцiї з пов’язаними особами. Нами було отримано достатнi та прийнятнi докази щодо 

пiдтвердження зазначеного твердження. 

 

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

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

ПСБО в Українi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, 

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

помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi 



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

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

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

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть 

вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi  

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

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

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

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

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

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

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

протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

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

розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що 

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

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

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

контролю;  

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 

якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю4 ;  

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

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

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

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

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

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

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

компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.  

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

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

вiдображення.  

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

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

контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  

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

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

такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З 

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

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

ключовими 

 

Пояснювальний параграф 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена за формами, визначеними у додатку 1 до Нацiонального положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого наказом Мiнфiну 

вiд 07.02.2013 р. № 73, що є обов’язковими для використання Компанiями в Українi. 

 

Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп» 

(сертифiкат серiї А № 006035, чинний до 26.12.2020р.) ________________Ю. С. Щоткiна  

 

Дата видачi аудиторського висновку: 19 квiтня 2018 року 

Адреса: 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до аудиторського висновку (звiту) 

щодо рiчної фiнансової звiтностi  

ПАТ «МIОРИТМ» 

станом на 31 грудня 2017 року 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ: 

Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» 

Код за ЄДРПОУ 35316245 

Данi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4026, видане згiдно Рiшення Аудиторської 

Палати України вiд 27 вересня 2007 року № 182/10, термiн чинностi Свiдоцтва до 29 червня 2022 року.  

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

перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Комiсiєю 

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних 

учасникiв ринку цiнних паперiв, видане на пiдставi розпорядження Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку №204/100 вiд 01.11.2017 року, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 422, серiя та номер Свiдоцтва: П 

000419, строк дiї Свiдоцтва: з 01.11.2017 р. до 29.06.2022 р. 

Iнформацiя про аудиторiв, що брали участь в аудиторськiй перевiрцi Щоткiна Юлiя Степанiвна сертифiкат аудитора 

серiї А № 006035, виданий 26.12.2005р., чинний до 26.12.2020р. 

Телефони (044) 458-53-43, (095) 281-37-20 

Поштова адреса 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88  

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО: 

Повна назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МIОРИТМ»»  

Код за ЄДРПОУ 13678086 

Мiсцезнаходження 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 31 

Дата державної реєстрацiї 30.05.1994 р. 

Основнi види дiяльностi згiдно статутних документiв За КВЕД: 

• 26.60 - Виробництво радiологiчного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 

ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: 

Дата та номер договору Договiр вiд 27 березня 2018 року № 30 

Перiод, яким охоплено проведення аудиту 01 сiчня 2017 року – 31 грудня 2017 року 

Дата початку та дата закiнчення аудиту 27 березня 2018 року – 19 квiтня 2018 року 

 

 

Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп» 

(сертифiкат серiї А № 006035, чинний до 26.12.2020р.) ___________________Ю. С. Щоткiна  

. 

. 

. 

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

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

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2017 1 0 

2 2016 1 0 

3 2015 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): д\н Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д\н Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): д\н Ні 

 

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

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 
Так Ні 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган 
 

X 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

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

більше відсотків простих акцій товариства 
д\н 

Інше (зазначити) д\н 

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

непроведення 
д\н 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 
д\н 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 003 

членів наглядової ради - акціонерів 
 

членів наглядової ради - представників акціонерів 000 

членів наглядової ради - незалежних директорів 
 

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

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

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 001 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 002 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) немає 

 



немає 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
004 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  немає 

Інші (запишіть)  немає 

 

немає 

немає 

 

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)  немає 

 

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): немає 
 

X 

 



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

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

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

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

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

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  немає 

 

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 003 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 4 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Так Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 



Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Ні Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні 

 

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):  немає 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Ні 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Ні 



Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Ні 

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) немає 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 
 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  немає 

 

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) немає 

 

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)  немає 

 

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): немає  
  

 

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  X 

Не визначились  
 

 

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 

 



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

управління? (так/ні) Ні 

 

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

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

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

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

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 

немає 

 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МIОРИТМ" 
за ЄДРПОУ 13678086 

Територія 
 

за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 26.60 

Середня кількість 

працівників 
1 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 01033, м.Київ, в.Жилянська, б.31 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 
   

Основні засоби: 1010 176 174 2528 

первісна вартість 1011 600 600 3326 

знос 1012 424 426 798 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 176 174 2702 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 77 124 819 

Виробничі запаси 1101 
 

0 29 

Незавершене виробництво 1102 77 124 790 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 121 21 5 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

27 

 

54 

 

0 

з бюджетом 1135 39 41 79 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 389 389 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 38 17 249 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 38 17 249 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 691 646 1160 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 867 820 3862 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 38 38 38 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 77 77 77 

Емісійний дохід 1411 77 77 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 108 108 108 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -560 -410 455 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 -337 -187 678 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 3178 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 5 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 3183 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 160 96 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 42 9 0 

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

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 1 0 

за одержаними авансами 1635 103 124 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 1 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 899 776 1 

Усього за розділом IІІ 1695 1204 1007 1 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 867 820 3862 

 

Примітки 

Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi представленi 

у роздiлi "Текст примiток". 

Керівник Дочинець Вiталiй Володимирович 

Головний бухгалтер немає 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МIОРИТМ" 
за ЄДРПОУ 13678086 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1738 1611 

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 ( 752 ) ( 802 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

986 

 

809 

 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 0 
 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 833 ) ( 1148 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 3 ) ( 6 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

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



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

150  

 збиток 2195 ( 0 ) ( -345 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

150 

 

0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( -345 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

150 

 

0 

 збиток 2355 ( ) ( -345 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 150 -345 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 10 4 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2 1 

Амортизація 2515 2 3 



Інші операційні витрати 2520 1574 1948 

Разом 2550 1588 1956 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 36143 36143 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 36143 36143 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 4.15 -9.55 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 4.15 -9.55 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi представленi 

у роздiлi "Текст примiток". 

Керівник Дочинець Вiталiй Володимирович 

Головний бухгалтер немає 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МIОРИТМ" 
за ЄДРПОУ 13678086 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

2150 

 

1800 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 
 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 124 116 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 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 0 
 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 1062 ) 

 

( -871 ) 

Праці 3105 ( 7 ) ( -3 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2 ) ( -1 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1002 ) ( -1203 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 195 ) ( -135 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 807 ) ( -1068 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 27 ) ( -27 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 67 ) ( 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 ( 5 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 102 -189 

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 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 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 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 
 

423 

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 123 198 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -123 225 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -21 36 

Залишок коштів на початок року 3405 38 2 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 17 38 

 

Примітки 

Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi представленi 

у роздiлi "Текст примiток". 

Керівник Дочинець Вiталiй Володимирович 

Головний бухгалтер немає 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МIОРИТМ" 
за ЄДРПОУ 13678086 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки немає 

Керівник немає 

Головний бухгалтер немає 



   
КОДИ 

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

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIОРИТМ" за ЄДРПОУ 13678086 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 38 0 77 108 -560 0 0 -337 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 38 0 77 108 -560 0 0 -337 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 150 0 0 150 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 150 0 0 150 

Залишок на 

кінець року 
4300 38 0 77 108 -410 0 0 -187 

 

Примітки 
Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi представленi у роздiлi "Текст примiток". 

Керівник Дочинець Вiталiй Володимирович 

Головний бухгалтер немає 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi  

ПАТ ”Мiоритм” 

за 2017 рiк 

1. Загальна iнформацiя. 

Найменування звiтуючої органiзацiї: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МIОРИТМ» 

Органiзацiйно-правова форма: Акцiонерне товариство  

Країна реєстрацiї Україна 

Юридична адреса (адреса знаходження органу управлiння органiзацiї): 01033 м. Київ, вул. 

Жилянська, 31 

Дата державної реєстрацiї 30.05.1994 р.  

Звiтний перiод Рiк, що закiнчується 31 грудня 2017 р. 

Дата затвердження звiтностi Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою 

оприлюднення) керiвником Товариства 

08 лютого 2018 р.  

Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi 

пiсля її затвердження до випуску. 

Валюта звiтностi Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна 

валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 

Рiвень округлення в представленiй звiтностi Тис.(1000) 

Основнi види дiяльностi згiдно статутних документiв За КВЕД: 

26.60 - Виробництво радiологiчного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 

Фiнансова звiтнiсть ПАТ «МIОРИТМ» пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, яка затверджена Радою з Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). 

2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi та перелiк найбiльш значимих положень 

облiкової полiтики.  

Основа ведення бухгалтерського облiку. 

Бухгалтерський облiк Товариства ведеться вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть", мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової 

звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi iнформацiї про активи , зобов'язання, капiталi , 

господарськi операцiї та результати вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. 

Основа подання iнформацiї. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з 

метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 

потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 

прийняттi ними економiчних рiшень.  

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 

року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 

бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно 

оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм 

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2017 року, 

дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 

доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 



законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

Iнформацiя представляється в основному виходячи з базису оцiнки за iсторичною вартiстю 

(собiвартiстю). . 

Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво проводить оцiнку на основi 

принципу обачностi активiв, зобов'язань, доходiв i витрат. Оцiнка в основному виробляється щодо 

резерву сумнiвних боргiв, резерву вiдпусток, вiдкладеного податку на прибуток, справедливої 

вартостi фiнансових iнструментiв. 

Припущення про безперервнiсть дiяльностi. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної 

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 

випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 

дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

Основа формування облiкових полiтик. 

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi 

суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить 

облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка 

мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони 

застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до 

вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних 

МСФЗ. 

Форма та назви фiнансових звiтiв 

Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». 

Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 

Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 

збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", 

згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, 

наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.  

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 

здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 

основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi 

види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв 

Товариства. 

Примiтки до фiнансової звiтностi складаються вiдповiдно з обов'язковими вимогами до розкриття 

iнформацiї, викладеними у всiх МСБО / МСФЗ. 

 

2.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, 

грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. 

Iноземна валюта. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є 

функцiональною валютою. 

Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у 

функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення 

операцiї. 

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 все монетарнi статтi, що враховуються в 

iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються в Балансi за курсом НБУ на дату складання 

звiтностi. 

Курсовi рiзницi , що виникають при перерахунку, вiдображаються загальним пiдсумком у звiтi про 

фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли. 



2.2. Оренда. 

Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi 

ризики i вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання 

визначеному в МСБО 17 «Оренда». Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. 

Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства за 

найменшою з вартостi або справедливої вартостi або дисконтованою вартiстю мiнiмальних 

орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається до балансу як 

зобов'язання з фiнансової оренди, з подiлом на довгострокову i короткострокову заборгованiсть. 

Фiнансовi витрати визначаються з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Вiдсоток 

визначається за встановленим орендодавцем у договорi оренди або як ставка можливого 

залучення. Фiнансовi витрати включаються до звiту про фiнансовi результати протягом 

вiдповiдного перiоду оренди. 

Оренднi платежi з операцiйної оренди вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати на 

пропорцiйно-тимчасовiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди. 

У разi надання в операцiйну оренду майна Товариства, суми, що пiдлягають отриманню вiд 

орендаря, вiдображаються як дохiд вiд основної дiяльностi у сумi нарахованих поточних платежiв. 

Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi 

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

оренди, визнаються як витрати. 

2.3. Визнання доходiв i витрат. 

Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування , коли iснує впевненiсть , що в 

результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод , а сума доходу може бути 

достовiрно визначена. 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв визнається тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до 

покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажено i право власностi 

передано) i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18. 

Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї товарiв у вiдповiдностi з полiтикою Компанiї не 

передбачено. 

У разi надання Товариством послуг з виконання робiт, обумовлених контрактом , протягом 

узгодженого часу , дохiд визнається в тому звiтному перiодi , в якому наданi послуги, i 

розраховуються на основi загальної вартостi контракту i вiдсотка виконання . 

Процентний дохiд визнається в тому перiодi , до якого вiн ставиться виходячи з принципу 

нарахування . 

Дохiд вiд дивiдендiв визнається , коли виникає право учасникiв на отримання платежу . 

Витрати , пов'язанi з отриманням доходу , визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. 

2.4. Основнi засоби. 

Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства 

вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби». 

Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний строк корисного 

використання яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких визначається залежно вiд класу, якi 

використовуються в процесi виробництва надання послуг, здавання в оренду iншим сторонам, для 

здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. 

Основнi засоби Товариства облiковуються за об'єктами. Об'єкти основних засобiв класифiкуються 

за окремими класами. 

Класи основних засобiв 

 

 

 

 

 

 

Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю, яка включає в себе вартiсть 

придбання i всi витрати пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. 



Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямим 

витратам на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю 

вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». 

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв проводиться прямолiнiйним способом 

виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних 

засобiв починається з моменту, в якому такий основний засiб є придатним до використання. 

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати 

перiоду в мiру їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв 

капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв 

виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової 

вартостi складного об'єкта, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого 

компонента. 

Товариство використовує для оцiнки основних засобiв першу модель - облiк за первiсною 

вартiстю. 

У разi наявностi факторiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд 

знецiнення згiдно з МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». 

Основнi засоби, призначенi для продажу, та вiдповiдають критерiям визнання облiковуються 

вiдповiдно до МСФЗ 5. 

2.5. Нематерiальнi активи. 

Нематерiальнi активи Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно 

МСБО 38 «Нематерiальнi активи». 

Нематерiальними активами визнаються контрольованi суспiльством немонетарнi активи, якi не 

мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i 

використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для 

виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. 

Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: 

• авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); 

• лiцензiї; 

• торговi марки, включаючи бренди та назви публiкацiй. 

Програмне забезпечення, яке є невiддiльним i необхiдним для забезпечення роботи основних 

засобiв, враховується в складi цих об'єктiв. 

Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе 

вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 

Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, 

якщо: 

• iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх 

економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi; 

• цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу. 

Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої 

ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного рядок їх 

використання, але не бiльше 10 рокiв. Нарахування амортизацiї починається з моменту введення 

нематерiального активу в експлуатацiю. 

Очiкуваний термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх 

постановцi на облiк виходячи з: 

• очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв використання або 

iнших факторiв; 

• строкiв використання подiбних активiв. 

На дату звiту нематерiальнi активи враховуються за моделлю первiсної вартостi з урахуванням 

можливого зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». 

2.6. Фiнансовi iнвестицiї. 

Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. З метою складання фiнансової 

звiтностi класифiкуються за категорiями: 



• призначенi для торгiвлi; 

• утримуються до погашення; 

• наявнi для продажу; 

• iнвестицiї в дочiрнi компанiї. 

Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн 

на прибуток або збиток. 

Iнвестицiї, якi мають фiксований термiн погашення i утримуються до погашення облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю. Iнвестицiї, що не мають фiксованого термiну погашення, 

облiковуються за собiвартiстю. 

Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на 

власний капiтал. 

Знецiнення активiв. 

Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення, яке 

враховується вiдповiдно до МСБО 36. 

На дату складання фiнансової звiтностi Товариство визначає наявнiсть ознак знецiнення активiв: 

• зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну величину , нiж 

очiкувалося; 

• старiння або фiзичне пошкодження активу; 

• iстотнi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому середовищi, 

у якому дiє Товариство, що сталося протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; 

• збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суттєво зменшити 

суму очiкуваного вiдшкодування активу; 

• перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; 

• суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi змiни в 

наступному перiодi , якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства. 

При наявностi ознак знецiнення активiв, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування 

активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльше з двох оцiнок: справедливою 

вартiстю за мiнусом витрат на продаж i цiнностi використання. Якщо сума очiкуваного 

вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд зменшення у 

звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми 

очiкуваного вiдшкодування. 

Специфiка дiяльностi Товариства передбачає враховувати все пiдприємство як Одиницю генерує 

грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у разi вiдсутностi ознак знецiнення Одиницi в 

цiлому у звiтностi не вiдображається. 

2.7. Витрати за позиками. 

Товариство для складання фiнансової звiтностi застосовує базовий пiдхiд до облiку витрат на 

позики, вiдбитий в МСБО 23. Витрати за позиками (процентнi та iншi витрати, понесенi у зв'язку 

iз залученням позикових коштiв) визнаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, з 

вiдображенням у звiтi про фiнансовi результати. 

2.8. Запаси. 

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. 

Запаси облiковуються за однорiдними групами: 

товари; 

• виробничi матерiали. 

Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання та iнших витрат, 

безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. 

Товариство застосовує метод ФIФО оцiнки запасiв при їх вибуттi. 

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або 

чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної 

дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу. Чиста вартiсть продажу 

визначається iндивiдуально для кожного найменування продукцiї з урахуванням маркетингової 

полiтики Товариства. 

2.9. Дебiторська заборгованiсть. 



(1) Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на 

отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська 

заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом поточного року або 

операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути 

класифiкована як поточна). 

Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає за 

реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i неторгових 

(iнша) дебiторська заборгованiсть. 

Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих 

активiв. 

У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається за 

чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з 

урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної заборгованостi. 

Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв 

сумнiвних боргiв. Оцiночнi коефiцiєнти визначаються з використанням iнформацiї попереднiх 

звiтних перiодiв та враховуючи фактори наявностi об'єктивних свiдчень того, що Товариство не 

зможе стягнути дебiторську заборгованiсть. При визначеннi розмiру резерву зменшення 

корисностi дебiторської заборгованостi Товариство використовує наступну матрицю створення 

резерву, що враховує кiлькiсть днiв, на яку прострочено погашення заборгованостi: 

якщо заборгованiсть прострочена менше нiж 90 днiв – 0% резервування; 

якщо заборгованiсть прострочена 90-180 днiв -20% резервування; 

якщо заборгованiсть прострочена 180-365 днiв - 50% резервування; 

якщо заборгованiсть прострочена бiльш нiж на 365 днiв – 100% резервування. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) враховується 

в залежностi вiд її виду по амортизованiй або по дисконтнiй вартостi. 

2.10. Зобов'язання i резерви. 

Облiк i визнання зобов'язань та резервiв в Товариствi здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37. 

Зобов'язання Товариства, класифiкується на довгостроковi (термiн погашення понад 12 мiсяцiв) i 

поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 

Довгостроковi зобов'язання (крiм вiдкладених податкiв на прибуток) вiдображаються в залежностi 

вiд виду або по амортизується або за дисконтованою вартiстю. 

Поточна кредиторська заборгованiсть враховується i вiдображається у Балансi за первiсною 

вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 

Товариство здiйснює переклад частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу 

короткостроковiй, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми 

боргу залишається менше 365 днiв. 

Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або 

фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно 

вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. 

Товариство визнає як резерв - резерв вiдпусток, який формується щомiсяця виходячи з фонду 

оплати працi та розрахункового оцiночного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з 

даних попереднiх звiтних перiодiв з урахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду. 

Товариство визнає непередбаченi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на 

оцiнку ймовiрностi їх виникнення та сум погашення, отриманої вiд експертiв. 

. 

2.11. Виплати працiвникам. 

Всi винагороди працiвникам в Товариствi враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19.  

У процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов'язковi внески до Державного 

Пенсiйного фонду i до Державнi фонди соцiального страхування за своїх працiвникiв, в розмiрi, 

передбаченому Законодавством України. 

2.12. Витрати з податку на прибуток. 

Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства 

вiдповiдно до МСБО 12. 



Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються 

з сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, 

розрахованої за правилами податкового законодавства України. 

Вiдстрочений податок визнається в сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в 

зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, вiдображених у 

фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi 

податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового 

методу облiку. 

Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками , якi, як 

очiкуються , будуть застосовнi в перiодi , коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi 

податкових ставок , що дiяли на звiтну дату , або про введення яких в дiю в найближчому 

майбутньому було достовiрно вiдомо станом на звiтну дату. 

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки в тому випадку , якщо iснує ймовiрнiсть того 

, що наявнiсть майбутнього оподаткованого прибутку дозволить реалiзувати вiдкладенi податковi 

активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. 

2.13. Власний капiтал. 

Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Сума перевищення справедливої вартостi 

отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як емiсiйний дохiд.  

Товариство нараховує дивiденди учасникам, i визнають їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки в 

тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

2.14. Сегменти. 

Товариство в силу своїх особливостей i сформованою практикою органiзацiї займається одним 

видом дiяльностi. У зв'язку з цим господарсько-галузевi сегменти не видiленi.  

Товариство займається реалiзацiєю товарiв тiльки на територiї України, у зв'язку з цим географiчнi 

сегменти не видiляються.  

У разi розширення масштабiв дiяльностi Товариства та появi нових видiв дiяльностi Товариство 

буде подавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСБО 14. 

2.15. Пов'язанi особи. 

Вiдповiдно з ознаками пов'язаних осiб, якi наводяться в МСБО 24, пов'язаними особами в 

Товариствi є власники та провiдний управлiнський персонал. 

2.16. Умовнi зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про 

умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про 

умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 

2.17. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати. 

Керiвництво Товариства визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб 

уповноважених пiдписувати звiтнiсть.  

При складаннi фiнансової звiтностi Товариство враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i 

вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10. 

 

3. Використання нових та переглянутих стандартiв, якi були випущенi i набирають чинностi в 2017 

роцi. 

Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв  

Компанiя вперше застосувала деякi поправки до стандартiв, якi вступають в силу для рiчних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Компанiя не застосовувала 

достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу. 

Характер i вплив кожної поправки описанi нижче: 

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв» - «Iнiцiатива в сферi розкриття 

iнформацiї» 

Поправки вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю про змiни в зобов'язаннях, 

обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i 



змiни, не обумовленi ними.  

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» - «Визнання вiдстрочених податкових 

активiв щодо нереалiзованих збиткiв» 

Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, обмежує чи податкове 

законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити вiдрахування 

при вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi, пов'язаної з нереалiзованими збитками. Крiм того, 

поправки мiстять вказiвки щодо того, як органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований 

прибуток, i описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати 

вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть. 

Компанiя застосувала поправки ретроспективно. Однак їх застосування не зробило впливу на 

фiнансове становище i результати дiяльностi Компанiї, оскiльки Компанiя не має тимчасових 

рiзниць або активiв, якi належать до сфери застосування даних поправок. 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших органiзацiях» - 

«Роз'яснення сфери застосування вимог до розкриття iнформацiї в МСФЗ (IFRS) 12" 

Поправки роз'яснюють, що вимоги до розкриття iнформацiї в МСФЗ (IFRS) 12, за винятком 

описаних в пунктах B10-B16, застосовуються щодо частки участi органiзацiї в дочiрньої 

органiзацiї, спiльному пiдприємствi або асоцiйованого пiдприємства (або частини частки в 

спiльному пiдприємствi або асоцiйованого пiдприємства) , яка класифiкується (або включається до 

складу лiквiдацiйної Компанiї, яка класифiкується) як призначена для продажу. 

Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу 

Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату 

випуску фiнансової звiтностi Компанiї. Компанiя має намiр застосувати цi стандарти з дати їх 

вступу в силу. 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» 

У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi 

iнструменти», яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та всi 

попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку 

фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 

набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї 

дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком облiку хеджування, стандарт 

застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги 

щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими 

винятками. 

Компанiя планує почати застосування нового стандарту з необхiдною дати вступу в силу i 

перерахує порiвняльну iнформацiю за потреби. У 2017 роцi Компанiя здiйснила детальну оцiнку 

впливу всiх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця оцiнка ґрунтується на iнформацiї, доступної в даний 

час, i може бути змiнена внаслiдок отримання додаткової обґрунтованою i пiдтверджена 

iнформацiї, яка стане доступною для Компанiї у 2018 роцi, коли компанiя почне застосування 

МСФЗ (IFRS) 9. В цiлому, компанiя очiкує незначний вплив нових вимог на свiй звiт про 

фiнансовий стан i власний капiтал. 

(а) Класифiкацiя i оцiнка 

Компанiя очiкує незначний вплив на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал при 

застосуваннi вимог до класифiкацiї та оцiнки МСФЗ (IFRS) 9. Компанiя планує оцiнювати за 

справедливою вартiстю всi фiнансовi активи, якi оцiнюються в даний час за iсторичною вартiстю.  

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року, а в квiтнi 2016 року було внесено поправки. 

Стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за 

договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi, що вiдбиває 

вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг 

покупцевi. 

Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки. 

Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне 



застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати; при 

цьому допускається дострокове застосування. В даний час Компанiя оцiнює можливий вплив цих 

поправок на її фiнансову звiтнiсть. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж 

iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством» 

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку 

втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованого пiдприємства або 

спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi 

виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з 

визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або 

спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають 

в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в 

межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованого пiдприємства 

або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенiс дату вступу даних поправок в силу на 

невизначений термiн, проте органiзацiя, яка застосовує данi поправки достроково, повинна 

застосовувати їх перспективно. В даний час Компанiя оцiнює можливий вплив цих поправок на її 

фiнансову звiтнiсть. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй» 

Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основi акцiй», в яких 

розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на 

основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй по виплатах на основi 

акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; 

облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає 

класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як 

операцiя з розрахунками пайовими iнструментами. 

При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi 

перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо 

всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше цiєї дати заохочується. Допускається 

застосування до цiєї дати. В даний час Компанiя оцiнює можливий вплив цих поправок на її 

фiнансову звiтнiсть. 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 

МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», 

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявностi в угодi ознак оренди», Роз'яснення ПКР 

(SIC) 15 «Операцiйна оренда - стимули» i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутностi 

операцiй, якi мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, 

оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдбивали всi 

договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, 

передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд 

визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних 

комп'ютерiв) i короткострокової оренди (оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку 

оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (зобов'язання з оренди), а 

також актив, який представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди 

(актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за 

зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї актив у формi права користування. 

Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї 

(наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу 

або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар 

буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в формi 

права користування. 

Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в 

порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати 

класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17, 



видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. 

Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу 

iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17. 

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або 

пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування 

органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням 

ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення 

стандарту передбачають певнi звiльнення. 

У 2018 роцi Компанiя продовжить оцiнювати можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фiнансову 

звiтнiсть. 

МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти" 

В травнем 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», новий 

всеосяжний стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає питання 

визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, вiн 

замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ 

(IFRS) 17 застосовується до всiх видiв договорiв страхування (страхування життя i страхування, 

вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду 

органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних запобiжних заходiв i фiнансовим iнструментам з 

умовами дискрецiйного участi. Є кiлька виняткiв зi сфери застосування. Основна мета МСФЗ 

(IFRS) 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв страхування, яка є бiльш ефективною i 

послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог МСФЗ (IFRS) 4, якi в основному базуються на 

попереднiх мiсцевих облiкових полiтиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебiчну модель облiку 

договорiв страхування, охоплюючи все доречнi аспекти облiку. В основi МСФЗ (IFRS) 17 лежить 

загальна модель, доповнена наступним: 

• Певнi модифiкацiї для договорiв страхування з прямою участю в iнвестицiйному доходi (метод 

змiнної винагороди). 

• Спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для короткострокових 

договорiв 

МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi в тi перiоди, починаючи з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати, 

при цьому у Вас можуть запитати порiвняльну iнформацiю. Допускається застосування до цiєї 

дати за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 i МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого 

застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї. Даний стандарт не застосовний до Компанiї. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переклади iнвестицiйної нерухомостi з категорiї в категорiю» 

Поправки роз'яснюють, коли органiзацiя повинна переводити об'єкти нерухомостi, включаючи 

нерухомiсть, що знаходиться в процесi будiвництва або розвитку, в категорiю або з категорiї 

iнвестицiйної нерухомостi. У поправках зазначено, що змiна характеру використання вiдбувається, 

коли об'єкт нерухомостi починає або перестає вiдповiдати визначенню iнвестицiйної нерухомостi i 

iснують свiдоцтва змiни характеру його використання. Змiна намiрiв керiвництва щодо 

використання об'єкта нерухомостi саме по собi не свiдчить про змiну характеру його 

використання. Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки перспективно щодо змiн 

характеру використання, якi вiдбуваються на дату початку рiчного звiтного перiоду, в якому 

органiзацiя вперше застосовує поправки, або пiсля цiєї дати. Органiзацiя повинна повторно 

проаналiзувати класифiкацiю нерухомостi, утримуваної на цю дату, i, у разi необхiдностi, 

здiйснити переказ нерухомостi для вiдображення умов, якi iснують на цю дату. Допускається 

ретроспективне застосування вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8, але тiльки якщо це можливо без 

використання бiльш пiзньої iнформацiї. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за 

умови розкриття даного факту. Компанiя буде застосовувати данi поправки, коли вони вступлять в 

силу. Однак оскiльки поточна дiяльнiсть Компанiї вiдповiдає вимогам роз'яснення, Компанiя не 

очiкує, що воно вплине на її фiнансову звiтнiсть. 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр. (Випущенi в груднi 2016 року) 

Данi удосконалення включають такi: 

МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - видалення 



короткострокових звiльнень для органiзацiй, вперше застосовують МСФЗ 

Короткостроковi звiльнення, передбаченi пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були видаленi, оскiльки 

вони виконали свою функцiю. Данi поправки вступають в чинностi 1 сiчня 2018 р Данi поправки 

не застосовуються до Компанiї. 

МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства» - Роз'яснення того, 

що рiшення оцiнювати об'єкти iнвестицiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток має 

прийматися окремо для кожної iнвестицiї. 

Поправки роз'яснюють наступне: 

• Органiзацiя, яка спецiалiзується на венчурних iнвестицiях, або iнший продавець може прийняти 

рiшення оцiнювати iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток. Таке рiшення приймається окремо для кожної iнвестицiї при 

первiсному визнаннi. 

• Якщо органiзацiя, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю, має частку участi в асоцiйованого 

пiдприємства або спiльному пiдприємствi, є iнвестицiйними органiзацiями, то при застосуваннi 

методу участi в капiталi така органiзацiя може вирiшити зберегти оцiнку за справедливою 

вартiстю, застосовану її асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, є iнвестицiйними 

органiзацiями, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях. Таке рiшення приймається 

окремо для кожної асоцiйованої органiзацiї або спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними 

органiзацiями, на бiльш пiзню з таких дат: (а) дату первiсного визнання асоцiйованого 

пiдприємства або спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями; (в) дату, на яку 

асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство стають iнвестицiйними органiзацiями; i (c) дату, 

на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство, є iнвестицiйними органiзацiями, вперше 

стають материнськими органiзацiями. 

Данi поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу 1 сiчня 2018 р. Допускається 

застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки до бiльш раннього перiоду, 

вона повинна розкрити цей факт. Данi поправки не застосовнi до Компанiї. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» разом з 

МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти " 

Данi поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку iз застосуванням нового стандарту за 

фiнансовими iнструментами, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 17 «Договори 

страхування», який замiнює собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають двi можливостi для 

органiзацiй, випускають договори страхування: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ 

(IFRS) 9 i метод накладення. Тимчасове звiльнення вперше застосовується в тi перiоди, починаючи 

з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Органiзацiя може прийняти рiшення про застосування 

методу накладення, коли вона вперше застосовує МСФЗ (IFRS) 9, i застосовувати даний метод 

ретроспективно щодо фiнансових активiв, класифiкованих за рiшенням органiзацiї при переходi на 

МСФЗ (IFRS) 9. При цьому органiзацiя перераховує порiвняльну iнформацiю, щоб вiдобразити 

метод накладення, в тому i тiльки в тому випадку, якщо вона перераховує порiвняльну iнформацiю 

при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9. Данi поправки не застосовнi до Компанiї. 

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата» 

У роз'ясненнi пояснюється, що датою операцiї для цiлей визначення обмiнного курсу, який 

повинен використовуватися при первiсному визнаннi активу, витрати або доходу (або його 

частини) у разi припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що 

виникають в результатi вчинення або отримання попередньої оплати, є дата , на яку органiзацiя 

спочатку визнає немонетарний актив або немонетарнi зобов'язання, що виникають в результатi 

вчинення або отримання попередньої оплати. У разi декiлькох операцiй вчинення або отримання 

попередньої оплати органiзацiя повинна визначати дату операцiї для кожної виплати або 

отримання попередньої оплати. Органiзацiї можуть застосовувати це роз'яснення ретроспективно. 

В якостi альтернативи органiзацiя може застосовувати роз'яснення перспективно по вiдношенню 

до всiх активiв, витрат i доходiв в рамках сфери застосування роз'яснення, спочатку визнаних на 

зазначену дату або пiсля неї: 

(I) початок звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дане роз'яснення; або 

(II) початок попереднього звiтного перiоду, представленого в якостi порiвняльної iнформацiї у 



фiнансовiй звiтностi звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дане роз'яснення. 

Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї 

дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. Однак оскiльки 

поточна дiяльнiсть Компанiї вiдповiдає вимогам роз'яснення, Компанiя не очiкує, що воно вплине 

на її фiнансову звiтнiсть. 

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток» 

Роз'яснення розглядає порядок облiку податку на прибуток, коли iснує невизначенiсть податкових 

трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не застосовується до 

податкiв або зборiв, якi не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а також не мiстить 

особливих вимог , що стосуються вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з невизначеними податковими 

трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступнi питання: 

- розглядає органiзацiя невизначенi податковi трактування окремо; 

- допущення, якi органiзацiя робить щодо перевiрки податкових трактувань податковими 

органами; 

- як органiзацiя визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, 

невикористанi податковi збитки, невикористанi податковi пiльги i ставки податку;  

- як органiзацiя розглядає змiни фактiв i обставин. 

Органiзацiя повинна вирiшити, чи розглядати кожну невизначену податкову трактування окремо 

або разом з однiєю або декiлькома iншими невизначеними податковими трактуваннями. 

Необхiдно використовувати пiдхiд, який дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат 

дозволу невизначеностi. Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 

2019 року або пiсля цiєї дати. Допускаються певнi звiльнення при переходi. Компанiя буде 

застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу. Оскiльки Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть 

в складному податковому середовищi, застосування роз'яснення може вплинути на фiнансову 

звiтнiсть Компанiї та необхiдне розкриття iнформацiї. Крiм того, Компанiя може бути змушена 

встановити процедури та методи отримання iнформацiї, необхiдної для своєчасного застосування 

роз'яснення. 

4. Основнi облiковi оцiнки та припущення. 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив 

на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених 

Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на 

попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i 

за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. 

Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, 

фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження 

є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в 

яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за 

МСФЗ, наведенi нижче. 

 

Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ. 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 

керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 

полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних 

рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 

• подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 

Товариства; 

• вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму; 

• є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 

• є повною в усiх суттєвих аспектах. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi 

джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 

1) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання; 

2) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у 



Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших 

органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну 

основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi 

практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.  

Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 

iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних 

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

фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка 

справедливої вартостi». 

Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв. 

Протягом звiтного 2017 року переоцiнка нерухомостi iз залученням незалежних оцiнювачiв не 

здiйснювалась.  

Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки 

фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що:  

1) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються 

на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, 

показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також 

специфiчних особливостей операцiй; та  

2) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи 

(витрати) може бути значним. 

Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 

волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань 

пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у 

разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй 

звiтностi чистий прибуток та збиток. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний 

вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 

 

Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв. 

Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 

iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 

ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних 

паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на 

оцiнку фiнансових iнструментiв. 

Використання ставок дисконтування. 

Станом на 31.12.2017 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у нацiональнiй 

валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйну 

комiсiю, становила 11,8% рiчних, за портфелем депозитiв у доларах США – 6,7% рiчних. 

Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв. 

На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської 

заборгованостi та iнших активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення 

визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних 

даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом 

у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання активу. 

Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi  

Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю. 

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного 



звiтного перiоду. 

Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вихiднi данi 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi 

курси НБУ 

Депозити Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його справедливою вартiстю, яка зазвичай 

дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Дохiдний Ставки за депозитними договорами 

Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється 

за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 

Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, 

дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних 

боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв 

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою 

вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка 

iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, 

витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного 

бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття 

бiржового торгового дня 

Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за 

собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою вартiстю 

на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний, витратний Цiни на ринку нерухомостi, данi оцiнки 

професiйних оцiнювачiв 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних 

контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть 

погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 

Довгостроковi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється з 

урахуванням дисконтування майбутнiх грошових потокiв Витратний (з урахуванням ставки 

дисконту) Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки 

Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю 

погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi 

потоки 

Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi» 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю 

Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

2017 2016 2017 2016 

Поточна дебiторська заборгованiсть 505 576 505 576 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 17 38 17 38 

Поточна кредиторська заборгованiсть 230 305 230 305 

Отриманi короткостроковi позики 776 899 776 899 

5. Примiтки до звiту про фiнансовi результати 

5.1. Дохiд вiд основної дiяльностi 

2017 р. 2016 р. 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї  

1738 1611 

5.2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

2017 р. 2016 р. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї  

752 802 

 

5.3. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 



2017 р. 2016 р. 

Матерiальнi затрати - - 

Витрати на оплату працi 10 4 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2 1 

Амортизацiя 2 3 

Iншi операцiйнi витрати 1574 1948 

Разом 1588 1956 

 

6. Примiтки до Балансу  

6.1.Основнi засоби 

Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Незавершене капiтальне будiвництво 

Всього  

Первiсна вартiсть на 01.01.2017р. 343 83 174 600 

Надiйшло за рiк - - - - 

Передача - - - - 

Вибуття - - -  

Первiсна вартiсть на 31.12.2017р. 343 83 174 600 

Накопичена амортизацiя на 01.01.2017р. 343 81 - 424 

Амортизацiя за перiод - 3 - 3 

Вибуття - - - - 

Накопичена амортизацiя на 31.12.2017р. 343 83 - 426 

Залишкова вартiсть на 01.01.2017р. 0 0 174 174 

Залишкова вартiсть на 31.12.2017р. 0 0 174 174 

6.2.Запаси 

01.01.2017р. 31.12.2017р. 

Виробничi запаси - - 

Незавершене виробництво 124 77 

Готова продукцiя - - 

Товари - - 

Всього 124 77 

 

6.3. Поточна дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть 01.01.2017р. 31.12.2017р. 

Торгова дебiторська заборгованiсть 121 21 

Аванси виданi 27 54 

Розрахунки с бюджетом 39 41 

Переплата з ЄСВ 16 16 

Кошти у банку, що лiквiдується 373 373 

Всього 576 

505 

Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi не створювався. Простроченої заборгованостi 

немає. 

6.4.Грошовi кошти та їх еквiваленти  

01.01.2017р. 31.12.2017р. 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 17 2 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi - - 

Всього 17 2 

 

6.5. Власний капiтал 

6.5.1 Статутний капiтал  

На 01.01.2017р. та 31.12.2017 р. зареєстрований та сплачений статутний капiтал компанiї складав 

37 950,15 грн.  

Iнформацiя про акцiонерiв, що володiють 10 % та бiльше акцiй станом на 31.12.2017 р. 



Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Мiсцезнаходження Кiлькiсть акцiй (штук) Вiд 

загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) Кiлькiсть за видами акцiй 

простi iменнi простi на пред'явника привiлейованi iменнi привiлейованi на пред'явника 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ 

АКТИВАМИ «НIКА-IНВЕСТ» (ПIФ «Дельта-капiтал» ЗНВ) 34935509 01033 Україна м. Київ 

Жилянська, 31 3620 10.0158 3620 0 0 0 

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи* Серiя, номер, дата видачi паспорта, найменування 

органу, який видав паспорт** Кiлькiсть акцiй (штук) Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 

Кiлькiсть за видами акцiй 

простi iменнi простi на пред'явника привiлейованi iменнi привiлейованi на пред'явника 

Мороз Валерiй Миколаєвич Посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi 23849 65.9851 

23849 0 0 0 

Костржевський Денис Борисович Посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi 6073 16.8027 

6073 0 0 0 

Усього 29922 82.7878 29922 0 0 0 

6.5.2 Iншi резерви 

2017 2016 

Резервний капiтал 108 108 

Всього iншi резерви 108 108 

Резервний капiтал формується з прибутку у вiдподвiдностi до Закону України "Про господарськi 

товариства".  

Рух власного капiталу Товариства за перiод 2016р. та 2017р. 

Показники Змiни капiталу власникiв Товариства 

Зареєстрований статутний капiтал Додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений 

прибуток Всього капiтал власникiв 

Залишок на 31.12.2015 року 38 77 108 (215) 8 

Сукупний дохiд (збиток) - - - (345) (345) 

Змiни капiталу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016р. - - - (345) (345) 

Залишок на 31.12.2016 року 38 77 108 (560) (337) 

Сукупний дохiд (збиток) - - - 150 150 

Змiни капiталу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017р. - - - 150 150 

Залишок на 31.12.2017 року 38 77 108 (410) (187) 

 

 

6.6. Кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з постачальниками i пiдрядчиками 01.01.2017р. 

31.12.2017р. 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з постачальниками i пiдрядчиками 160 96 

Розрахунки з бюджетом 42 9 

Розрахунки з оплати працi - 1 

Аванси отриманi 103 124 

Резерв вiдпусток - - 

Всього 305 

231 

6.7. Iнша кредиторська заборгованiсть 

Iнша поточна кредиторська заборгованiсть 01.01.2017р. 31.12.2017р. 

Отриманi короткостроковi позики 899 776 

Всього 899 776 

 

7. Iншi змiни  

7.1. Змiни в облiковiй полiтицi компанiї. 

Змiн в облiковiй полiтицi не було. 

7.2. Виправлення помилок. 



Виправлення помилок у звiтних перiодах не було. 

7.3. Сегменти. 

Через специфiку дiяльностi компанiї господарсько-галузевi i географiчнi сегменти не видiленi. 

7.4. Умовнi зобов’язання i операцiйнi ризики. 

Хоча в економiчнiй ситуацiї України помiтнi тенденцiї до покращення, економiчна перспектива 

України в багатьох випадках залежить вiд ефективностi економiчних заходiв, фiнансових 

механiзмiв i монетарної полiтики, якi застосовує уряд, а також розвиток фiскальної, правової i 

полiтичної системи. 

Українське податкове, валютне i митне законодавство досить часто мiняється i має суперечливе 

трактування. Нещодавнi подiї, якi вiдбулись в Українi показали, що податковi органи можуть 

зайняти бiльш жорстку позицiю при трактуваннi законодавства i перевiрцi податкових 

розрахункiв, i як наслiдок можуть бути донарахованi податки, пенi, штрафи.  

На думку керiвництва компанiї, станом на 31.12.2017р., вiдповiднi положення законодавства 

iнтерпретованi ним коректно, тому ймовiрнiсть збереження фiнансового стану, в якому 

знаходиться компанiя у зв’язку з податковим, валютним i митним законодавством є досить 

високою. У випадках, коли на думку керiвництва компанiї iснують значнi сумнiви у збереженi 

зазначеного стану компанiї, у фiнансовiй звiтностi визнаються вiдповiднi зобов’язання. 

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

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

реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 

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

поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству 

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

Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з 

наявних обставин та iнформацiї. 

7.5. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих 

активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу 

суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь 

точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та 

ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий 

ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин 

виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та 

застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення. 

7.5.1. Кредитний ризик 

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка 

iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Товариство 

використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: 

• лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв; 

• лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 

• лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною 

рейтинговою шкалою; 

• лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв. 

Станом на 31.12.2017 в активах Товариства вiдсутнi фiнансовi активи, якi були простроченi, 

одержанi кредити та застави. 

7.5.2. Ринковий ризик 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 

три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 

виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та 

валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в акцiї, 



облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 

Iнший цiновий ризик. Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед 

методiв пом’якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та 

дотримання лiмiтiв на вкладення в iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. 

Валютний ризик. Валютнi ризики Товариства виникають у зв’язку з володiнням фiнансовими 

iнструментами, номiнованими в iноземнiй валютi. Станом на 31.12.2016 та 31.12.2017 року 

Товариство не володiє фiнансовими iнструментами, номiнованими в iноземнiй валютi. 

Вiдсотковий ризик. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та 

контролює їх максимально припустимий розмiр. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється 

шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових 

iнструментiв. Станом на 31.12.16 та 31.12.17 активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики, у 

Товариства вiдсутнi. 

7.5.3. Ризик лiквiдностi 

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 

аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 

активами, зобов’язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi 

строкiв погашення представлена наступним чином: 

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 

року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 230 - - - 230 

Отриманi короткостроковi позики - - 776 - - 776 

Всього 230 - 776 - - 1006 

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 

року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 305 - - - 305 

Отриманi короткостроковi позики - - 899 - - 899 

Всього 305 - 899 - - 1204 

7.6. Управлiння капiталом 

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 

• зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi 

забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 

• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги 

Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. 

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому 

керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi 

отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового 

капiталу або фiнансування. 

7.7.Операцiї з пов’язаними особами  

Пов’язаними особами Товариства протягом 2016-2017 рокiв є його власники (детально розкрито у 

примiтцi 6.5.1 Статутний капiтал ) та Голова Правлiння Дочинець Вiталiй Володимирович. 

 

Показник 2017 2016 

Операцiї з пов'язаними сторонами Всього Операцiї з пов'язаними сторонами Всього 

1 2 3 4 5 

Отримання короткострокових позик - - 423 423 

Погашення короткострокових позик (123) (123) - (198) 

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу 12 12 5 5 

Заборгованiсть за отриманими позиками вiд ПIФ «Дельта-капiтал» ЗНВ на 31.12.2017 року 

становить 300 тис. грн., на 31.12.2016 року – 423 тис. грн.  

Протягом 2017 року компенсацiї провiдному управлiнському персоналу в загальнiй сумi склали 12 

тис. грн. в тому числi короткостроковi виплати: 



- заробiтна плата – 10 тис. грн.; 

- внески на соцiальне забезпечення – 2 тис. грн. 

Станом на 31.12.2017 року розмiр невиплаченої зарплати провiдному управлiнському персоналу 

становить 1 тис. грн. i є погашеною в сiчнi 2018 року. 

Протягом 2016 року компенсацiї провiдному управлiнському персоналу в загальнiй сумi склали 5 

тис. грн. в тому числi короткостроковi виплати: 

- заробiтна плата – 4 тис. грн.; 

- внески на соцiальне забезпечення – 1 тис. грн. 

Будь-яких операцiй з пов’язаними особами, що виходять за межi нормальної дiяльностi, протягом 

звiтних перiодiв не вiдбувалося. 

7.8. Подiї пiсля Балансу 

Не iснує подiй, що вiдбулися пiсля 31 грудня 2017 року, якi вимагають коригування або розкриття 

у фiнансовiй звiтностi та можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства. Немає i не 

передбачається пред’явлення до Товариства будь-яких претензiй, пов’язаних iз судовими 

справами. 

7.9. Фiнансова звiтнiсть компанiї затверджена Головою Правлiння Товариства i пiдлягає 

оприлюдненню.  

 

 

Голова Правлiння _______________ В. В. Дочинець  

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 


