
Фонд державного майна України повторно оголошує конкурсний відбір 
претендентів на зайняття посад 3 (трьох) незалежних членів наглядової ради 
акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів 
імені А. С. Бережного» (АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного»)

Найменування, місцезнаходження товариства:
Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів

імені А. С. Бережного»
(далі -  АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного»),

61024, м. Харків, вул.. Гуданова, 18

Основним видом діяльності товариства згідно із статутом є дослідження й 
експериментальні розробки у сфері природничих та інших технічних наук

Загальна інформація
Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів 

акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені 
А. С. Бережного» (далі -  АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного», Товариство) має 
умовний поділ на дирекції, до складу яких входять працівники, що здійснюють 
певний напрямок діяльності, при конкурсному відборі незалежних членів 
наглядової ради комісія з конкурсного відбору буде виходити з необхідності 
відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу 
наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль 
діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради 
співпадає з профілем діяльності членів дирекції товариства. Таким чином, бажаний 
склад наглядової ради має бути (оптимальний варіант):

- 1 особи з юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в 
галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права;

- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або 
аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, 
корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту;

- 1 особа з технічною освітою;
- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією маркетолог, менеджер з 

продажів/закупівель та досвідом роботи в сфері маркетингу та/або організації 
продажів/закупівель;

- 1 особа з кваліфікацією спеціаліста з управління персоналом та досвідом роботи 
в сфері управління персоналом.

Критерії оцінювання осіб, що виявили бажання взяти участь у 
конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради

АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного»



У випадку, якщо оптимального складу наглядової ради досягнути не вдається, 
відбір кандидатів повинен здійснюватися за принципом «від більш важливого до 
менш важливого». За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, 
що відповідають профілю діяльності структурних підрозділів товариства, менш 
важливим є кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад наглядової ради, в цілому, повинен 
орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Корпоративне, цивільне, господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Виробництво.
4. Продажі та маркетинг.

Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи
Відбір претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з 

поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в 
певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для 
відбору переможця конкурсного відбору:

1. Досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом, з 
урахуванням застосування такого досвіду в компаніях та/або компаніях 
суміжних напрямків як в Україні, так і за кордоном.

2. Стаж роботи.
3. Освіта.
4. Володіння мовами.

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі 
на зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А. С.

Бережного»

1 Освіта та ступінь вищої Вища технічна, юридична або економічна освіта. 
освіти

2 Загальні вимоги Особа, що виявила бажання взяти участь у
конкурсному відборі на посаду незалежного члена 
наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А. С.
Бережного» має відповідати критеріям незалежності, 
визначених законодавством України, зокрема таким 
критеріям:

Наявність повної цивільної дієздатності

Відсутність непогашеної судимості.

Добропорядність, неупередженість та бездоганна 
ділова репутація.



Не посідати виборні посади та не бути посадовою 
особою органів державної влади та/або місцевого 
самоврядування.

Не бути засновником, акціонером (учасником), 
керівником та/або членом наглядової ради 
підприємства, іншої господарської організації, які 
здійснюють діяльність на тому самому або 
суміжних ринках з такими державними унітарними 
підприємствами та/або господарськими
товариствами.

Крім того, особа, що виявила бажання взяти 
участь у конкурсному відборі на посаду 
незалежного члена наглядової ради 
АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного» має 
зазначити, що вона:

Не є і не була протягом попередніх п'яти років 
афілійованою особою акціонерів та/або Товариства, 
або дочірнього підприємства Товариства, та/або 
посадовою особою Товариства, або дочірнього 
підприємства Товариства.

Не одержує і не одержувала в минулому істотну 
додаткову винагороду від Товариства або 
дочірнього підприємства Товариства, крім плати, 
отриманої як незалежний директор.

Не укладати протягом року з дня припинення 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування трудових договорів (контрактів) 
або не вчиняти правочинів у сфері 
підприємницької діяльності з АТ «УкрНДІВ імені 
А. С. Бережного», якщо протягом року до дня 
припинення виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування здійснював
повноваження з контролю, нагляду або підготовки 
чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності 
АТ «УкрНДІВ імені А. С. Бережного».

Не є і не була протягом попередніх трьох років 
працівником аудиторської фірми, яка протягом 
попередніх трьох років надавала аудиторські



послуги товариству та/або афілійованим з ним 
юридичним особам.

Не є і не була головою або членом виконавчого 
органу іншого товариства, яке є афілійованим до 
Товариства.

Не є близьким членом родини виконавчого чи 
управляючого директора або осіб, зазначених 
вище.

3 Стаж роботи Загальний досвід роботи не менше 5 років, у тому 
числі досвід роботи на керівних посадах не менше 
3 років.

4 Сфера компетенції, якою  
повинен володіти член

Перевага буде надаватися кандидатам, що мають 
досвід роботи на керівних посадах вищої ланки у 
компаніях на суміжних ринках як в У країні так і за 
кордоном, а також кандидатам, що мають досвід у 
супроводженні приватизаційних процесів. 
Корпоративне, цивільне, господарське право; 
фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський

наглядової ради облік та аудит; виробництво та/або маркетинг.

5 Володіння мовами Знання англійської мови є перевагою.

6 Професійні знання та 
знання законодавства

Розуміння загальних принципів діяльності 
товариства та/або досвід роботи у даному секторі в 
країнах Європейського союзу буде перевагою.

Досвід управління фінансового-господарської 
діяльності, змін бізнес процесів.

Знання Господарського та Цивільного кодексів 
України.

Підтверджений досвід роботи з кредитними та 
фінансовими установами, зовнішніми інвесторами 
або запозиченнями буде перевагою.

7 Основні обов’язки, що Контроль за діяльністю виконавчого органу
має виконувати 
претендент у разі 
зайняття вакантної

Товариства.

Прийняття рішень з питань, що згідно



посади законодавства України та статуту Товариства
належать до компетенції наглядової ради.

Трансформація товариства у сучасну компанію з 
ефективними бізнес процесами (перегляд та 
оптимізація бізнес процесів), оптимальною 
організаційною структурою та штатним розкладом, 
ефективними внутрішніми правилами, політиками 
та процедурами.

Сприяння приватизаційним процесам на основі 
рішень органів приватизації.

Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах 
обмеженого часу, вміння працювати при 
багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів 
та орієнтирів, вміння працювати з великими 
масивами інформації.

9 Особисті якості Дисциплінованість та системність,
дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та 
орієнтація на розвиток, інноваційність та 
креативність, вміння працювати в стресових 
ситуаціях.

8 Прийняття ефективних 
рішень

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або 
надсилає електронною поштою разом із заявою належним чином завірені 
(нотаріально -  для непрацюючих осіб, керівником кадрової служби -  для працюючих):

- копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) 
або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію 
документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме) із зазначенням адреси в 8куре;
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації (за наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради 

підприємства, товариств а,визначених законодавством України;
- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради. 

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе 
претендент.

Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на 
зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А. С. 
Бережного» відбудеться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору 
кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного



підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів 
на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у 
статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що 
пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на 
посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління 
державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у 
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із 
змінами).

Заяви та документи приймаються у строк по 18.02.2021 включно за адресою: 
01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-36-48, 200-30-39) або на 
електронну адресу т іїа і  @зр1и. доV. иа. Конкурсний відбір відбудеться 15.03.2021 об 
11-00 год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 303. 
Оприлюднення результатів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному сайті 
Фонду не пізніше трьох днів з дати його завершення.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану товариства та 
підлягає оголошенню -  відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові 
результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал 
(форма № 4) за 2019 рік та за 9 місяців 2020 року, а також примітки до фінансової 
звітності за 12 місяців 2019 року додаються в електронному вигляді».

Відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на 
посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та 
їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду 
незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному 
капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що 
пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на 
посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління 
державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у 
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, 
надаємо переклад англійською мовою інформації зазначеної вище.
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тетЬ егз оГ іЬе зирегуізогу Ьоагд, іЬе сотреііііуе зеіесііоп сотт ізз іоп  ш іі ргосеед Ггот 
іЬе пеед іо зеіесі іЬе регзопз ^Ьо ш іі соііесііуеіу соггезропд іо іЬе т о з і  оріітаі 
сотрозіііоп оГ іЬе зирегуізогу Ьоагд.

ТЬе т о з і оріітаі сотрозіііоп оГ іЬе зирегуізогу Ьоагд із іЬе зііиаііоп ^Ьеп іЬе 
ргоГііе оГ асііуііу (зресіаііу, риаііГісаііоп, ^огк ехрегіепсе) оГ іЬе тетЬ егз оГ іЬе 
зирегуізогу Ьоагд соіпсідез шіЬ іЬе ргоГііе оГ іЬе асііуііу оГ іЬе зігисіигаі ипііз оГ іЬе 
сотрапу. ТЬиз, іЬе дезігед сотрозіііоп оГ іЬе зирегуізогу Ьоагд зЬоиід Ье (іЬе Ьезі 
орііоп):

- 1 регзоп ш іЬ  іЬе іедаі едисаііоп, іедаі риаііГісаііоп апд ^огк ехрегіепсе іп 
согрогаіе, сіуіі апд/ог соттегсіа і іа^ ;

- 1 регзоп ш іЬ  іЬе есопотіс едисаііоп, риаііГісаііоп оГ есопотізі, ассоипіапі ог 
аидііог апд ^огк ехрегіепсе іп Гіпапсе, Ьизіпезз есопотісз, согрогаіе доуегпапсе, 
ассоипііпд апд/ог аидіііпд;

- 1 регзоп ш іЬ іесЬпісаі едисаііоп;
- 1 регзоп ш іЬ іЬе есопотіс едисаііоп, тагкеііпд риаііГісаііоп, заіез/ргосигетепі 

тападег апд ^огк ехрегіепсе іп тагкеііпд апд/ог заіез/ргосигетепі огдапігаііоп;
- 1 регзоп шіЬ іЬе риаііГісаііоп оГ а ИК. зресіаіізі апд ^огк ехрегіепсе іп іЬе Гіеід оГ 

регзоппеі тападетепі.

Сгіїегіа Гог еуаІиаІіпд ІЬе регзопз ^Ьо Ьауе ^ізЬед Іо рагІісіраІе іп ІЬе 
со тр еііііу е  зеіесііоп Гог розіііопз оГ ІЬе іпдерепдепІ т е т Ь е г з  оГ ІЬе 

8ирегсізогу ВоагІ оГ ІЬе ^8С “^к^N ^IV  п а т е д  аГІег А. 8. БегегЬпоі”

Іп сазе іЬе оріітаі сотрозіііоп оГ іЬе зирегуізогу Ьоагд саппоі Ье асЬіеуед, іЬе 
зеіесііоп оГ іЬе сапдідаіез зЬоиід Ье саггіед оиі оп іЬе ргіпсіріе оГ "Ггот тоге  ітрогіапі іо 
іезз ітрогіапі". ТЬе ехрегіепсе оГ іЬе сапдідаіе'з ^огк іп іЬе агеаз іЬаі соггезропд іо іЬе 
ргоГііе оГ іЬе тетЬ егз оГ іЬе сотрапу'з тап адетеп і асііуііу із сопзідегед іо Ье тоге 
ітрогіапі, риаііГісаііоп апд едисаііоп аге іезз ітрогіапі.

ШЬеп зеіесііпд дие іо іЬе ^огк ехрегіепсе, іЬе сотрозіііоп оГ іЬе зирегуізогу Ьоагд, 
аз а ^Ьоіе, зЬоиід Ье огіепіед апд Ьауе ехрегіепсе іп аі іеазі іЬе Гоііошпд агеаз:



5. СогрогаГе, с і у і і , с оштеге іаі 1 а^.
6. Ріпапее, Ьизіпезз ееопотіез, аееоипііпд апгї/ог аиЬіі.
7. РгоЬиеііоп.
8. 8а1ез апЬ тагкейпд.

СгіІегіа ґог зеїесііоп оґ іЬе арріісапіз тГЬіп опе §гоир
ТЬе зеІееГіоп оГ ГЬе аррІіеапГз шіЬіп опе дгоир із ГЬе зеІееГіоп оГ опе оГ ГЬе 

аррііеапіз атопд ГЬе аррііеапіз ш іЬ ГЬе опе еЬиеаііоп (риаЬГіеаііоп), ^огк ехрегіепее апЬ 
кпо^1ед§е іп а рагііеиїаг ГіеШ.

ШЬеп еопзіЬегіпд ГЬе Ьоеитепіз оГ ГЬе аррііеапіз, ГЬе Го11ошп§ егіГегіа аге Ь є с із іу є  

Гог ГЬе зеІееГіоп оГ ГЬе шппег оГ ГЬе еотреііііуе зеїееііоп:

5. Шогк ехрегіепее, еотреГепее апЬ кпо^1ед§е іп ГЬе геїеуапі ГіеІЬ, Гакіпд іпГо 
аееоипі ГЬе аррііеаііоп оГ зиск ехрегіепее іп еотрапіез апЬ/ог еотрапіез іп 
геїаіеЬ ГіеШз ЬоГЬ іп Икгаіпе апЬ аЬгоаЬ

6. Шогк ехрегіепее.
7. ЕЬиеаііоп.
8. Ьап§иа§е зкіїїз.

Кеяиігешепіз ґог регзопз ^Ьо Ьауе ^ізЬегї Іо рагІісіраІе іп іЬе сотреШ іуе  
зеїесІіоп ґог розіііопз оґ іЬе іпгїерепгїепІ т е т Ь е г з  оґ іЬе 8ирегуізогу БоагсІ оґ іЬе 

^8С “^к^N ^IV  патесі айег А. 8. БегегЬпоі ”

1 ЕгїисаІіоп апгї ЬідЬег НідЬег ІесЬпіеаІ, їедаї, ееопотіе еЬиеаііоп.
егїисаІіоп гїе§гее

2 Сепегаї геяиігетепіз А регзоп ^Ьо Ьауе шзЬеЬ Го рагііеіраіе іп ГЬе
еотреііііуе зеїееііоп Гог ГЬе розіГіоп оГ ап іпЬерепЬепі 
тетЬ ег  оГ ГЬе 8ирегуізогу БоагЬ оГ ГЬе  ̂8С “^к^N ^IV  
патеЬ аГГег А. 8. БегегЬпоі” тиз! тееГ ГЬе егііегіа оГ 
іпЬерепЬепее ЬеГіпеЬ Ьу ГЬе 1е§із1аііоп оГ Икгаіпе, іп 
рагііеиїаг ГЬе Го11ошп§ егіГегіа:

АуаіІаЬіІііу оГ Гиїї с іу і і  еараеЬу 

Ко оиізіапЬіпд еопуіеііоп.

НопезГу, ітрагііаїііу апЬ ітреееаЬІе Ьизіпезз 
гериГаГіоп.

КоГ Го ЬоШ ГЬе еІееіеЬ розіГіопз апЬ по! Го Ье ап 
оГГісіаІ оГ ГЬе зГаГе аиіЬогіііез апгї/ог їоеаї зеІГ- 
доуегптепі ЬоЬіез.



N01 іо Ье а Гоипкег, зкагекоІкег (рагіісірапі), кеак 
апк/ог шешЬег оГ іке зирегуізогу Ьоагк оГ ап 
епіегргізе, оікег есопотіс огдапігаііоп ікаі саггуіпд 
оиі іке асііуііу іп іке зате  ог геІаіек тагкеіз ш ік  
зиск зіаіе ипііагу епіегргізез апк/ог Ьизіпезз 
аззосіаііопз.

Іп а іі і і іо п , а регзоп ^Ьо Ьауе ^ізЬек Іо 
рагІісіраІе іп іЬе сотреІіІіуе зеїесІіоп ґог іЬе 
розіііоп оґ ап іп іер еп іеп і шешЬег оґ іЬе 
8ирегуізогу В оагі оґ іЬе І8С  “^к^N^IV патеС  
айег А. 8. ВегегЬпоі” т и з і іпСісаіе іЬаі зЬе:

8ке/ке каз поі Ьееп апк как поі Ьееп ап аГГіІіаіек 
регзоп оГ іке зкагекоІкегз апк/ог іке Сотрапу, ог а 
зиЬзікіагу оГ іке Сотрапу, апк/ог ап оГГісіаІ оГ іке 
Сотрапу, ог а зиЬзікіагу оГ іке Сотрапу Гог іке 
ргеуіоиз Гіуе уеагз.

8ке/ке коез поі гесеіуе апк кік поі гесеіуе іп іке разі 
а зідпіГісапі аккіііопаІ гетипегаііоп Ггот іке 
Сотрапу ог а зиЬзікіагу оГ іке Сотрапу, ехсері Гог 
іке Гее гесеіуек аз ап іпкерепкепі кігесіог.

Бо поі епіег іпіо етрІоутепі адгеетепіз (сопігасіз) 
ш ікіп а уеаг зіпсе іке каіе оГ іегтіпаііоп оГ зіаіе ог 
ІосаІ доуегптепі Гипсііопз ехесиііоп ог ко поі епіег 
іпіо ігапзасііопз іп іке ГіеІк оГ Ьизіпезз ш ік  іке І8С 
“^к^N ^IV  п атек  аГіег А. 8. Бегегкпоі ”, іГ кигіпд Іке 
уеаг ЬеГоге іке каіе оГ іегтіпаііоп оГ зіаіе ог ІосаІ 
доуегптепі Гипсііопз ехесиііоп зке/ке как ехегсізек 
іке сопігоІ ро^егз, зирегуізіоп ог ргерагаііоп ог 
акорііоп оГ арргоргіаіе кесізіопз сопсегпіпд іке 
а с іт ііе з  оГ Іке ^8С “^к^N^ГV патек  аГіег А. 8. 
Вегегкпоі”

8ке/ке каз поі Ьееп апк как поі Ьееп Гог іке ргеуіоиз 
ікгее уеагз ап етрІоуее оГ ап аикіі Гігт ікаі Гог іке 
ргеуіоиз ікгее уеагз ргоуікек іке аикіі зегуісез іо іке 
сотрапу апк / ог ііз аГГіІіаіез.

8ке/ке каз поі Ьееп апк как поі Ьееп іке скаігтап ог 
тетЬ ег  оГ іке ехесиііуе Ьоку оГ апоікег сотрапу ікаі 
із аГГіІіаіек іо іке Сотрапу.



8Ье/Ье із поі а сіозе Гатіїу шешЬег оГ іЬе ехесиііуе 
ог тападіпд дігесіог ог іЬе аЬоуе регзопз.

3 ^ о г к  ехрегіепсе Сепегаї ^огк ехрегіепсе оГ аі їеазі 5 уеагз, іпсїидіпд 
іЬе
^огк ехрегіепсе іп тап адетеп і розіііопз оГ аі їеазі 3 

уеагз.

РгеГегепсе ш її Ье діуеп іо іЬе сапдідаіез шіЬ іЬе 
ехрегіепсе іп зепіог тап адетеп і розіііопз іп іЬе 
сотрапіез іп іЬе геїаіед тагкеіз ЬоіЬ іп Икгаіпе апд 
аЬгоад, аз ^еїї аз іЬе сапдідаіез ш іЬ  іЬе ехрегіепсе іп 
зиррогііпд іЬе ргіуаіігаііоп ргосеззез.

4 8рЬеге оґ сотреіеп се іЬаі 
а т е т Ь е г  оґ іЬе 
зирегуізогу Ьоагд зііоикі 
Ьауе

Согрогаіе, сіуії, соттегсіа ї їа^ ; Гіпапсе, Ьизіпезз 
есопотісз, ассоипііпд апд аидіііпд, ргодисііоп апд 
/ог тагкеііпд

5 ^ап§иа§е зкіііз Кпо’мїедде оГ ЕпдїізЬ їапдиаде із ап адуапіаде.

6 Ргоґеззіопаі кпо^іедде 
апд кпо^іедде оґ 
іедізіаііоп

Ипдегзіапдіпд іЬе депегаї ргіпсірїез оГ іЬе сотрапу 
асііуііу апд/ог ^огк ехрегіепсе іп іЬіз зесіог іп іЬе 
Бигореап Ипіоп соипігіез ш її Ье ап адуапіаде.

Ехрегіепсе іп Гіпапсіаї апд есопотіс асііуіііез 
тападетепі,
Ьизіпезз ргосезз сЬапдез.

Кпо^їедде оГ іЬе С оттегсіа ї апд Сіуії Содез оГ 
Пкгаіпе.

Ргоуед ^огк ехрегіепсе шіЬ іЬе сгедіі апд Гіпапсіаї 
іпзіііиііопз, ехіегпаї іпуезіогз ог Ьоггошпд ш її Ье ап 
адуапіаде.

7 Маіп гезропзіЬіііііез Шаі Сопігої оуег іЬе асііуіііез оГ іЬе ехесиііуе Ьоду оГ іЬе
іЬе арріісапі т и з і ехесиїе Сотрапу. 
іп сазе оґ ґііііпд а уасапі
розіііоп

Макіпд десізіопз оп іззиез іЬаі, ассогдіпд іо іЬе 
їедізїаііоп оГ Икгаіпе апд іЬе Сотрапу'з сЬагіег, Гаїї 
шіЬіп іЬе сотреіепсе оГ іЬе 8ирегуізогу Воагд.



ТгапзГогтаііоп оГ іке Сотрапу іпіо а тодегп сотрапу 
ш ік  іке еГГісіепі Ьизіпезз ргосеззез (геуіе^ апд 
оріітігаііоп оГ іке Ьизіпезз ргосеззез), оріітаї 
огдапігаііопаї зігисіиге апд зіаГГіпд, еГГесііуе іпіегпаї 
гиіез, роїісіез апд ргоседигез.

Рготоііоп оГ іке ргіуаіігаііоп ргосеззез Ьазед оп 
десізіопз оГ іке ргіуаіігаііоп Ьодіез.

8 Макіпд еїїесііуе гіесізіопз АЬіїііу іо зоїуе іке сотрїех ргоЬїетз іп а їіт ііед
ііте , іке аЬіїііу іо ^огк ш ік  тиїіііазкіпд, зеіііпд 
доаїз, ргіогіііез апд диідеїіпез, іке аЬіїііу іо ^огк ш ік  
їаг§е атоипіз оГ іпГогтаііоп.

9 Регзопаї яиаііііез Бізсірїіпе апд зузіетасііу, дірїотасу апд ГїехіЬіїііу,
зеїГ-огдапігаііоп апд деуеїортепі огіепіаііоп, 
іппоуаііоп апд сгеаііуііу, аЬіїііу іо ^огк іп зігеззГиї 
зііиаііопз.

То рагіісіраіе іп іке сотреііііуе зеїесііоп, іке аррїісапі регзопаїїу шЬтііз 
апії/ог 8епії,8 Ьу е-таії іодеікег жіік іке арріісаііоп іїиїу сегіі/іеії (поіагігеії - /ог 
ипетрїоуеії рег^от, Ьу іке кеаії о / іке регзоппеї зегуісе - /ог етріоуеез):

- а сору оГ ап ідепіііу доситепі, а сору оГ іке етр їоутеп і гесогд Ьоок (іГ апу) ог 
доситепіз сопГігтіпд іке ауаіїаЬіїііу оГ іке ^огк ехрегіепсе, а сору оГ а 
доситепі оГ кідкег едисаііоп;

- Ьіодгаркісаї іпГогтаііоп (гезите) ш ік  іке аддгезз іп 8куре;
- сопзепі іо іке ргосеззіпд оГ регзопаї даіа;
- гесоттепдаііопз (іГ ауаіїаЬїе);
- а зіаіетепі оп сотрїіапсе ш ік  іке сгііегіа оГ іпдерепдепсе оГ а т е т Ь е г  оГ іке 

зирегуізогу Ьоагд оГ іке епіегргізе, сотрапу, деГіпед Ьу іке їедізїаііоп оГ 
Пкгаіпе;

- тоііуаііоп їеііег оп регГогтіпд іке Гипсііопз оГ а т е т Ь е г  оГ іке зирегуізогу 
Ьоагд.

- тоііуаііоп їеііег оп регГогтіпд іке Гипсііопз оГ а т е т Ь е г  оГ іке зирегуізогу 
Ьоагд.

ТЬе аррїісапі із гезропзіЬІе ґог іке іпассигасу оґ іке зиЬтіііегі гіоситепіз.

Тке 8іаіе Ргорегіу Рипд оГ Пкгаіпе дгаш  іке аііепііоп іо іке Гасі ікаі іке 
сотреііііуе зеїесііоп Гог іке розіііопз оГ іке іпдерепдепі тетЬ егз  оГ іке Зирегуізогу Боагд 
оГ іке ^8С “^кгN ^IV  патед аГіег А. З. Бегегкпоі ” ш іі іаке ріасе іп ассогкапсе ш ік  іке



Ргоседиге Гог Ьоідіпд іЬе сотреііііуе зеїесііоп оГ сапдідаіез Гог іЬе розіііоп оГ іпдерепдепі 
шешЬег оГ іЬе 8ирегуізогу Воагд оГ іЬе зіаіе ипііагу епіегргізе апд іЬеіг арроіпітепі аз 
^еіі аз іЬе Ьоідіпд іЬе сотреііііуе зеїесііоп оГ іЬе сапдідаіез іо іЬе розіііоп оГ ап 
іпдерепдепі т е т Ь е г  оГ іЬе зирегуізогу Ьоагд оГ а Ьизіпезз сотрапу, іп іЬе аиіЬогігед 
саріїаі оГ ^ЬісЬ тоге іЬап 50 регсепі оГ зЬагез Ьеіопд іо іЬе зіаіе, ргорозед Ьу іЬе зиЬ^есі 
оГ тападетепі оГ іЬе зіаіе ргорегіу оЬ]есіз ЬеГоге іЬе еіесііоп іо іЬе розіііоп оГ іЬе 
іпдерепдепі тетЬ егз  оГ іЬе зиретзогу Ьоагд арргоуед Ьу іЬе огдег № 142 оГ іЬе СаЬіпеї 
оГ Міпізіегз оГ Пкгаіпе даіед оп МагсЬ 10, 2017 “8 о т е  іззиез оГ тападетеп і оГ зіаіе 
ипііагу епіегргізез апд сотрапіез, іп іЬе аиіЬогігед сарііаі оГ ^ЬісЬ тоге  іЬап 50 регсепі 
оГ зЬагез Ьеіопд Іо іЬе зіаіе” (аз атепдед).

ТЬе арріісаііопз апд доситепіз аге ассеріед шіЬіп іЬе іегт  ир іо 18.02.2021 
іпеіидіпд аі іЬе аддгезз: 01133, Куіу сііу, 18/9 Непегаї Л ітагоу  зіг., (іеі. 200-36-48, 200
30-39) ог Ьу е -та іі т іїа !  @зрГи. доу.иа. ТЬе сотреііііуе зеїесііоп ш іі іаке ріасе оп 
15.03.2021 аі 11-00 а т  аі іЬе аддгезз: 01133, Куіу сііу, 18/9 Непегаї А ітагоу зіг., оГГісе 
303. ТЬе риЬІісаііоп оГ іЬе гезиііз оГ іЬе сотреііііуе зеїесііоп ш іі Ье розіед оп іЬе оГГісіаІ 
’меЬзііе оГ іЬе Рипд поі Іаіег іЬап іЬгее дауз Ггот іЬе даіе оГ ііз сотріеііоп.

ТЬе іпГогтаііоп сопсегпіпд іЬе Гіпапсіаі апд есопотіс сопдіііоп оГ іЬе сотрапу апд 
зиЬ]есі іо аппоипсетепі - іпГогтаііоп оп іЬе Ьаіапсе зЬееі (Гогт № 1), зіаіетепі оГ 
Гіпапсіаі гезиііз (Гогт № 2) Гог 2019 апд Ьаіапсе зЬееі іпГогтаііоп (Гогт Ко.1), зіаіетепі 
оГ Гіпапсіаі гезиііз (Гогт № 2), зіаіетепі оГ сазЬ Гіо^з (Гогт № 3), зіаіетепі оГ о^пег’з 
е^иі^у (Гогт № 4) ) Гог 9 топіЬз оГ 2020 аге аііасЬед іп еіесігопіс Гогт.

mailto:mila1@spfu.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ АС. БЕРЕЖНОГО

Протокол від 17 квітня 2018 року № 1

ПОЛОЖЕННЯ

про принципи формування Наглядової ради 

Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут 

вогнетривів імені А.С. Бережного»

м. Харків
2018 р.



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про принципи формування Наглядової ради Акціонерного 
товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» 
(далі -  Положення) розроблено відповідно до норм Законів України «Про управління 
об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства» та на виконання постанов 
Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління 
державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному 
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» та від 10 березня 2017 р. 
№ 143 «Деякі питання управління об’єктами державної власності».

1.2. Положенням встановлюються загальні вимоги до кандидатів до складу 
Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут 
вогнетривів імені А.С. Бережного» (далі -  Товариство), визначаються функції члена 
Наглядової ради Товариства (далі -  Наглядова рада), а також сфера компетенції та 
сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його 
професійні та особисті якості.

2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.
ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і 
межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством, контролює 
та регулює діяльність дирекції Товариства (далі -  Дирекція).

2.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених 
законом, статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними 
зборами акціонерів Товариства (далі -  Загальні збори).

2.3. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється статутом Товариства.
2.4. Порядок організації роботи Наглядової ради визначається статутом Товариства 

та/або чинним законодавством.
2.5. Функції, права та обов’язки члена Наглядової ради встановлюються статутом 

Товариства та/або чинним законодавством.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних 
зборів шляхом кумулятивного голосування на строк, визначений статутом Товариства. 
Порядок проведення кумулятивного голосування, а також підрахунок голосів здійснюється в 
порядку, визначеному статутом Товариства та/або законом.

3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які 
представляють їхні інтереси (далі - Представники акціонерів) та/або незалежні члени 
Наглядової ради (далі - Незалежні директори).

3.3. Кількість Незалежних директорів у Наглядовій раді визначається статутом 
Товариства та/або чинним законодавством.

3.3.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання 
Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера 
повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової 
ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від 
акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

3.4. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть 
бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього 
складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів 
Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах.



3.5. П. 3.4 цього Положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), 
представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника 
-  члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи 
акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь- 
який час.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, 
СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ ТА СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ 

ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЙОГО ПРОФЕСІЙНІ ТА
ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

4.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу 
Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. 
Порядок внесення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради визначається 
статутом Товариства та/або чинним законодавством.

4.2. При відборі кандидатів в члени Наглядової ради, кожен акціонер, що має намір 
внести пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради, якщо це не порушує його 
права визначені законом та/або статутом Товариства, має забезпечити різноманітність складу 
Наглядової ради відповідно до вимог до кандидатів на посаду члена Наглядової ради, що 
повинні бути однаковими для кандидата на посаду Незалежного директора та кандидата на 
посаду Представника акціонера в Наглядовій раді такого Товариства, крім вимог 
незалежності для кандидата на посаду Незалежного директора, визначених законом.

4.3. Кожен акціонер самостійно визначає кандидатів до складу Наглядової ради, 
якщо інший порядок їх відбору не встановлений чинним законодавством.

4.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради 
не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом ревізійної комісії Товариства.

4.5. Незалежним директором може бути обрана фізична особа яка відповідає 
критеріям та вимогам встановленим статутом Товариства та/або чинним законодавством.

4.6. Кандидат в члени Наглядової ради повинен відповідати таким обов'язковим 
вимогам:

- наявність вищої освіти, знань та професійних навичок, досвіду роботи та 
інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена Наглядової 
ради, з урахуванням виду діяльності та спеціалізації Товариства;

- наявність повної цивільної дієздатності;
- відсутність непогашеної судимості.
- добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.

5. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між 
нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це Положення 
застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

5.2. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства 
є/буде держава в особі уповноваженого органу, це Положення діє/діятиме в частині, що не 
суперечить законодавству з питань управління державними корпоративними правами, а 
норми нормативно-правових актів з питань управління державними корпоративними 
правами мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

5.3. З урахуванням положень п.5.2 цього Положення, у разі, якщо протягом 
певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого 
органу та щодо належних державі акцій буде прийнято рішення про їх приватизацію це 
Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань приватизації, а 
норми нормативно-правових актів з питань приватизації мають/матимуть переважну силу 
перед нормами цього Положення.
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1. С Е ^ К А Ь  РК О У В ІО ^

1.1 РгоуІ8Іоп8 оп Іке ргіпсір1е8 оГ ГогтаІіоп оГ Іке 8ирегуі80гу Ьоагд оГІке ]оіпІ-8Іоск сотрапу 
"Шгаіпіап К.е8еагск Іп8ІіІиІе оГ К.еГгасІогіе8 патед аГіег Л.8. Вегегкпоу" (кегеіпайег геГеггед іо 
а8 Іке РгоуІ8Іоп8) ^а8 деуеіоред іп ассогдапсе ^ йк Іке погт8 оГ Іке Ьа^8 оГ Ш тате "Оп 
тападетепІ оГ 8іаІе ргорегіу оЬ)есІ8", "Оп ІоіпІ-8іоск Сотрапіе8" апд іо ітр іетепі Іке огдег8 
№ 142 оГ Іке СаЬіпеІ оГ Міпізіегз оГ Ш тате даІед оп Магск 10, 2017 “8 о т е  Ї88ие8 оГ 
тападетепІ оГ 8іаІе ипіІагу епІегргІ8е8 апд сотрапіе8, іп Іке аиІкогігед саріїаі оГ ^кіск тоге 
Ікап 50 регсепі оГ 8каге8 Ьеіопд Іо Іке 8ІаІе” апд № 143 даіед оп Магск 10, 2017 “8оте І88ие8 оГ 
тападетепІ оГ 8іаІе ргорегіу оЬ)есІ8”
1.2 Тке РгоуІ8Іоп е8іаЬ1І8ке8 Іке депегаї гедиігетепІ8 Гог сапдідаІе8 іо Іке 8ирегуі80гу Воагд оГ 
Іке _)оіпІ-8Іоск сотрапу "Икгаіпіап Ке8еагск Іп8ІіІиІе оГ КеГгасІогіе8 патед аГіег А.8 . Вегегкпоу" 
(кегеіпаГіег геГеггед іо а8 Іке Сотрапу), дейпе8 Іке ГипсІіоп8 оГ а тетЬ ег оГ Іке 8ирегуі80гу 
Воагд оГ Іке Сотрапу (кегеіпаГіег геГеггед іо а8 Іке 8ирегуізогу Воагд), а8 ^еіі а8 Іке 8ркеге оГ 
сотреІепсе апд а 8еІ оГ ргоГе88Іопаі 8кііі8 ІкаІ а тетЬ ег оГ Іке 8ирегуі80гу Воагд ти 8І ро88е 88, 
кі8 ргоГе88Іопаі апд рег8опаі диаііІіе8.

2. ВЛ8ІС РКШСІРЬЕ8 ОЕ 8ЦРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ ЛСТІУІТУ. 
Г Ш С Т ІО ^  ОГ А МЕМВЕК ОГ ТНЕ 8ЕРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ

2.1 Тке 8ирегуі80гу Воагд І8 а Ьоду оГ Іке Сотрапу ІкаІ ргоІесІ8 Іке гідкІ8 оГ 8кагекоідег8, апд 
’шІкіп Іке сотреІепсе дейпед Ьу Іке Сотрапу'8 скагіег апд сиггепІ іедІ8іаІіоп, сопігоі8 апд 
гедиіаІе8 Іке асІіуіІіе8 оГ Іке Сотрапу'8 дігесІіоп (кегеіпайег геГеггед іо а8 Іке Бігесіогаіе).
2.2 Тке сотреІепсе оГ Іке 8ирегуІ80гу Воагд іпсіиде8 Іке ге8оіиІіоп оГ І88ие8 ргоуідед Ьу іа^, Іке 
Сотрапу'8 скагіег, а8 ’леіі а8 8иЬтіІІед іо Іке 8ирегуі80гу Воагд Гог ге8оіиІіоп Ьу Іке Оепегаі 
МееІіпд оГ 8 кагекоідег8 оГ Іке Сотрапу (кегеіпайег геГеггед іо а8 Іке Сепегаї Мееііпд).
2.3 Тке диапііІаІіуе сотро8ІІіоп оГ Іке 8ирегуі80гу Воагд І8 е8ІаЬіІ8кед Ьу Іке скагіег оГ Іке 
Сотрапу.
2.4 Тке ргоседиге Гог огдапігіпд Іке ^огк оГ Іке 8ирегуІ80гу Воагд І8 деІегтіпед Ьу Іке 
Сотрапу'8 скагіег апд/ог сиггепІ іедІ8іаІіоп.
2.5 Тке ГипсІіоп8, гідкІ8 апд ге8роп8ІЬіііІіе8 оГ а тетЬег оГ Іке 8ирегуі80гу Воагд аге е8ІаЬіІ8кед 
Ьу Іке Сотрапу'8 скагіег апд/ог сиггепІ іедІ8іаІіоп.

3. РКОСЕБЦКЕ ГОК Е^ЕСТIОN АN^ ТЕКМINАТIОN ОГ РО^ЕК8 ОГ МЕМВЕК8
ОГ ТНЕ 8ЦРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ

3.1 Тке тетЬег8 оГ Іке 8ирегуІ80гу Воагд аге еіесІед Ьу Іке 8кагекоідег8 дигіпд Іке Оепегаі 
МееІіпд Ьу ситиіаІіуе уоІіпд Гог а Іегт деІегтіпед Ьу Іке Сотрапу' 8 скагіег. Тке ргоседиге Гог 
ситиіаІіуе уоІіпд, а8 ’леіі а8 Іке соипІіпд оГ уоіє8 І8 саггіед оиі іп огдег рге8сгіЬед Ьу Іке 
Сотрапу'8 скагіег апд/ог іа^.
3.2 Тке 8кагекоідег8 ог рег8оп8 герге8епІіпд Ікеіг іпІеге8І8 (кегеіпайег геГеггед іо а8 8ЬагеЬо1дег 
Керге8епіаііуе8) апд/ог іпдерепдепІ тетЬег8 оГ Іке 8ирегуі80гу Воагд (кегеіпайег геГеггед іо а8 
ІпдерепдепІ Бігесіоге) 8каіі Ье еіесІед іо Іке 8ирегуі80гу Воагд.
3.3 Тке питЬег оГ ІпдерепдепІ БігесІоге іп Іке 8ирегуІ80гу Воагд І8 деІегтіпед Ьу Іке Сотрапу'8 
скагіег апд/ог сиггепІ іедІ8іаІіоп.
3.3.1. Тке ро^ег8 оГ а тетЬег оГ Іке 8ирегуі80гу Воагд аге уаіід й о т  Іке тотеп І оГ кі8 еіесІіоп 
Ьу Іке Оепегаі МееІіпд. Іп са8е оГ геріасетепІ оГ а тетЬ ег оГ Іке 8ирегуі80гу Воагд - а 
8кагекоідег'8 герге8епІаІіуе, Іке розета оГ Іке гесаііед тетЬ ег оГ Іке 8ирегуі80гу Воагд аге 
ІегтіпаІед, апд а пе^ тетЬег оГ Іке 8ирегуі80гу Воагд асдиіге8 Іке розета ироп гесеірІ Ьу Іке 
Сотрапу оГ а т ій еп поІісе Ггот Іке 8кагекоідег (8кагекоідег8), ^ко8е герге8епІаІіуе І8 Іке 
геіеуапІ тетЬег оГ Іке 8ирегуІ80гу Воагд.



3.4 Тке ро^егз оГ а шешЬег оГ Іке Зирегуізогу Воагд Ьу Іке десізіоп оГ Іке Оепегаі МееІіпд тау  
Ье ІегтіпаІед еагіу опіу іГ Іке ро’легз оГ Іке епІіге Зирегуізогу Воагд аге ІегтіпаІед 
зітиіІапеоизіу. Іп Ікіз сазе, Іке десізіоп Іо ІегтіпаІе Іке ро’легз оГ Іке тетЬегз оГ Іке Зирегуізогу 
Воагд із таде Ьу Іке Оепегаі МееІіпд Ьу а зітріе таргіІу оГ уоІез оГ Іке зкагекоідегз гедізІегед 
Іо рагІісіраІе іп Іке Оепегаі МееІіпд.
3.5 Тке ргоуізіоп оГ Іке сіаизе 3.4 оГ Ікіз Ргоуізіоп зкаіі поІ Ье аррііед Іо Іке гідкІ оГ а зкагекоідег 
(зкагекоідегз) ^козе гергезепІаІіуе(з) із еіесІед Іо Іке Зирегуізогу Воагд Іо геріасе зиск а 
гергезепІаІіуе - а тетЬег оГ Іке Зирегуізогу Воагд. А тетЬ ег оГ Іке Зирегуізогу Воагд еіесІед аз 
а гергезепІаІіуе оГ а зкагекоідег ог дгоир оГ зкагекоідегз, гезресІіуеіу, тау Ье геріасед Ьу зиск 
зкагекоідег ог дгоир оГ зкагекоідегз аІ апу Ііте.

4. С Е ^ Б А Ь  БЕОШБЕМЕОТ8 ГОН СА^ГОАТЕ8 ТО МЕМВЕН8 ОГ ТНЕ 
8ЦРЕБУІ8ОКУ ВОАНБ, 8РНЕНЕ ОГ С О М РЕТЕ ^Е АN^ 8ЕТ ОГ РКОГЕ88IОNА^ 

8КГЬЬ8 ТНАТ А МЕМВЕН ОГ ТНЕ 8ЕРЕБУІ8ОКУ БОАНБ МШ Т РО88Е88, НІ8 
РБ О Г Е 88ІО ^Ь  А ^  РЕК8ОNА^ 0ЕАБІТІЕ8

4.1 Еаск зкагекоідег каз Іке гідкІ Іо зиЬтіІ Іке ргорозаіз Гог сапдідаІез Іо Іке Зирегуізогу Воагд, 
Іке питЬег оГ ^кіск тау  поІ ехсеед Іке питЬег оГ тетЬегз оГ Іке Зирегуізогу Воагд. Тке 
ргоседиге Гог зиЬтіІІіпд ргорозаіз Гог сапдідаІез Іо Іке Зирегуізогу Воагд із деІегтіпед Ьу Іке 
Сотрапу'з скагІег апд / ог сиггепІ іедізіаІіоп.
4.2 ^кеп зеіесІіпд Іке сапдідаІез Гог тетЬегз оГ Іке Зирегуізогу Воагд, еаск зкагекоідег ^ко 
іпІепдз Іо зиЬтіІ а ргорозаі Гог сапдідаІез Іо Іке Зирегуізогу Воагд, іГ іІ доез поІ уіоіаІе кіз гідкІз 
деГіпед Ьу іа^ апд/ог Іке Сотрапу'з скагІег, тизІ епзиге Іке діуегзіІу оГ Іке Зирегуізогу Воагд 
сотрозіІіоп іп ассогдапсе ’шІк Іке гедиігетепІз Гог сапдідаІез Іо Іке розіІіоп оГ а тетЬег оГ Іке 
Зирегуізогу Воагд, ^кіск тизІ Ье Іке зате Гог а сапдідаІе Гог Іке розіІіоп оГ ІпдерепдепІ БігесІог 
апд а сапдідаІе Гог Іке розіІіоп оГ КергезепІаІіуе оГ а зкагекоідег іп Іке Зирегуізогу Воагд оГ зиск 
Сотрапу, ехсерІ Гог іпдерепдепсе гедиігетепІз Гог а сапдідаІе Гог ІпдерепдепІ БігесІог зІіриіаІед 
Ьу іа^.
4.3 Еаск зкагекоідег іпдерепдепІіу деІегтіпез Іке сапдідаІез Гог Іке Зирегуізогу Воагд 
сотрозіІіоп, ипіезз апоІкег ргоседиге Гог Ікеіг зеіесІіоп із езІаЬіізкед Ьу сиггепІ іедізіаІіоп.
4.4. Опіу ап іпдіуідиаі сап Ье а тетЬег оГ Іке Зирегуізогу Воагд. А тетЬег оГ Іке Зирегуізогу 
Воагд та у  поІ Ье ЬоІк а тетЬ ег оГ Іке БігесІогаІе апд/ог а тетЬ ег оГ Іке АидіІ СоттіІІее оГ Іке 
Сотрапу.
4.5. Ап іпдіуідиаі ^ко тееІз Іке сгіІегіа апд гедиігетепІз езІаЬіізкед Ьу Іке Сотрапу'з скагІег 
апд/ог сиггепІ іедізіаІіоп тау Ье еіесІед аз ап іпдерепдепІ дігесІог.
4.6. Тке сапдідаІе Гог тетЬегз оГ Іке Зирегуізогу Воагд тизІ тееІ Іке Гоііо’шпд тапдаІогу 
гедиігетепІз:
- ауаііаЬіііІу оГ кідкег едисаІіоп, кпо^іедде апд ргоГеззіопаі зкіііз, ^огк ехрегіепсе апд оІкег 
скагасІегізІісз песеззагу Гог Іке ргорег ехегсізе оГ Іке ро^егз оГ а тетЬег оГ Іке Зирегуізогу 
Воагд, Іакіпд іпІо ассоипІ Іке Іуре оГ асІіуіІу апд зресіаіігаІіоп оГ Іке Сотрапу;
- Іке ргезепсе оГ Гиіі сіуіі сарасіІу;
- по оиІзІапдіпд сопуісІіоп.
- копезІу, ітрагІіаііІу апд ітрессаЬіе Ьизіпезз гериІаІіоп.

5. Т К А ^ И І О ^ Ь  А ^  ЕГОАЬ РБО У І8ІО ^
5.1. Іп сазе оГ атепдтепІз Іо Іке іедізіаІіоп оГ Цкгаіпе апд іп сазе оГ дізсгерапсіез Ьеклееп Іке 
погтз оГ погтаІіуе іедаі асІз апд Іке погтз оГ Ікіз Ргоуізіоп, Ікіз Ргоуізіоп зкаіі Ье аррііед іп Іке 
рагІ ІкаІ доез поІ сопІгадісІ Іке погтз оГ зиск погтаІіуе іедаі асІз.
5.2. ІГ Гог а сегІаіп регіод оГ Ііте опе оГ Іке зкагекоідегз оГ Іке Сотрапу із/шіі Ье Іке зІаІе іп Іке 
регзоп оГ ап аиІкогігед Ьоду, Ікіз Ргоуізіоп із /ш іі Ье уаіід іп рагІ ІкаІ доез поІ сопІгадісІ Іке 
іедізіаІіоп оп зІаІе согрогаІе гідкІз тападетепІ, апд гедиіаІіопз оп зІаІе тападетепІ согрогаІе 
гідкІз кауе/шіі кауе Іке ргеседепсе оуег Іке погтз оГ Ікіз Ргоуізіоп.



5.3. 8иЬ]есІ Іо Іке сіаизе 5.2 оГ Ікі8 Ргоуізіоп, іГ дигіпд а сегІаіп регіод оГ Ііте опе оГ Іке 
8кагеко1дег8 оГ Іке Сотрапу із/^ііі Ье Іке 8ІаІе іп Іке регзоп оГ Іке аиІкогігед Ьоду апд Іке 8ІаІе- 
о^пед 8каге8 ш іі Ье десідед Іо ргіуаІіге Ікі8 Ргоуі8іоп і8 / т і ї  Ье уаіід іп Іке рагІ ІкаІ дое8 поІ 
сопІгадісІ Іке 1еді8ІаІіоп оп ргіуаІігаІіоп, апд Іке ге§и1аІіоп8 оп ргіуаІігаІіоп кауе/шП кауе Іке 
ргеседепсе оуег Іке погт8 оГ Ікі8 Ргоуі8іоп.



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені за ЄДРПОУ
А.С.Бережного"

за КОЛТУУ 

_  за КОГІФГ 
за КВЕД

Підприємство 

Територія
Організаційно-правова форма господарюшшнм 
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і

ХАРКІВСЬКА
Акціонерне топаристпо

технічних наук
105Середня кількість праціпникіп 

Адреса, телефон вулиця Гуданова, буд. 18, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61024 7073854
Одиниця виміру: тис. гри. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 
№2). грошові показники якого наводяться п гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку 'V' у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ
2020 | 01 ~|~0Г

00190503

6310136600
230

72.19

Баланс (Зніт про фінансовий стан)
на 31 грудин 2019 р. _____________

Форма №1 Код >а ДК"УД[ 1801001

А К Т И  1І
Код

рядки
На початок  

ЗІ1ІГ ного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

1. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 14 14

первісна вартість 1001 139 139
накопичена амортизація 1002 125 125

Незавершені капітальні інвестиції 1005 50 -
Основні засоби 1010 2 150 2 292

первісна вартість 1011 13 610 13 852
знос 1012 11 460 11 560

Інвестиційна нерухомість 1015 259 310

Первісна варіість іниесіиційішї нерухомості 1016 673 834

Знос інвестиційної нерухомості 1017 414 524

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна варіість довгострокових- біологічних активів 102! -
Накопичена амортизація довгеєгрокових біологічних активів 1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 -
Гудвіл 1050 -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом І 1095 2 473 2 616
11. Оборотні а кпиш

Запаси 1100 3 530 3 625
Виробничі запаси 1101 2 286 2 197

І Іезавершсне виробництво 1102 1 243 1 427

Готова про дужці я ПОЗ 1 1

Товари 1104 -
Поточні біологічні активи 1110 -
Депозити перестрахування 1115 *
Векселі одержані 1120 -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 727 1 394

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 - 375

з бюджетом 1135 1 024 2 038

у тому числі з податку на прибуток 1136 23

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 19 41

Поточні фінансові інвестиції 1160 - *
Грізні і та їх еквіваленти 1165 953 1 790

Готі вка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 953 1 790

Витрати майбутніх періодів 1170 54 49

Частка нсрсстраховика у страхових резервах 1180 -
у тому числі в: 1181 -
резервах довгострокових зобов'язань



резервах збитків або резервах належних виплат 1182 -
резервах иезароблених премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 7 307 9 312

III. Необоротні актини, утрнмуиаві для продаж-у, та і руни п н бтп  и 1200 -
КаЛЛІІС 1300 9 780 11 928

Насип К«Д
рядка

ІІа початок  
зніт ного періоду

ІІа кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
І. Шіасинй капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 ібб 166
Внески до кезареєстровапого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 4 272 4 593
Емісійний дохід 1411 -
Накопичені курсові різниці 1412 -
Резервний капітал 1415 41 41
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 568 1 813
Неоплачений капітал 1425 ( - ) < - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) С - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом І 1495 6 047 6 613

II. Дош  острокпііі зобов'язання і забезпечений
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
ІНШІ довгострокові зобов’язання 1515 -
Довгострокові забезпечення 1520 1 333 2 344
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 -
благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1 530 -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531
■ '

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв иезароблених премій 1 533 -
інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні копгракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-ноту 1545 -
Усього за розділам II 1595 1 333 2 344

III. Поточні зобов'язання і забезпечений
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 _ _

товари, робот и, послуги 1615 299 ПО
розрахунками з бюджетом 1620 181 291
у тому числі з податку на прибуток 1621 -
розрахунками зі страхування 1625 83 96
розрахунками з оплати праці 1630 346 388
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 1 457 2 072
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 * -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховикін 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 34 14
Усього за розділам III 1695 2 400 2 971

IV. 'іобаїї’язаіінн, пов'язані з необоротними актинами, 
утримуваними для продажу, та групами набуття

1700 “ ”

V. Чиста вартість актинії» недержавного іьрнецінпго фонду 1800 - -
Калане 1900 9 780 11 928

Керівник

Головний бухгал тер

М артмнспко Валерій Владлсіїонич

Гармаш  На талій Федорівна

Визначається п порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну ноні гику у сфері статистики.

' \  ■ • ■ їй'!)’ :• Г" ' '



П ідп ри єм ство Акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут за ЄДРГІОУ 
вогнетривів імені А.С.Бережного"

(найменупаїшя)

Дата (рік, місяць, число)
коди

2020 01
00190503

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
та Рік 2019 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 Код за ДКУД 1801003

Стаття Код
рядка

За іііітнкії 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 35 470 19 800
Чисті зароблені ст рахові прем ії 2010 - -

прем ії підписані, валова сума 2011 - -
премії, передані у  перестрахування 2012 - -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2 0 /3 - -
зміна частки нерест раховиків у  резерві незароблених  
премій

2014 -

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів.робіт, послуг) 2050 ( 28 504 ) ( 15 374 )
Чисті понесені збит ки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

прибуток 2090 6 966 4 426
збиток 2095 ( - ) ( - )

Д охід  (витрати) від зміни у  резервах доь дострокових 
зобов ЯЗСІІІЬ

2105 - "

Д охід  (витрати) від зміни інших ст рахових резервів 2110 - -
змпіа інш их ст рахових резервів, валова сума 2111 - -
зміна частки перест раховиків в інших ст рахових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 3 985 2 679
у  т ому числі :

дохід від зм іни вартості акт ивів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121

дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 " -

дохід від використ ання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 -

Адміністративні витрати 2130 ( 5 874 ) ( 3 905 )
Витрати на збут 2150 ( 519 ) ( 439 )
Інші операційні витрати 2180 ( 3 649 ) ( 2 178 )

у  т ому числі:
витрати від злиті варт ості акт ивів які оцінюються за  
справедливою вартістю

2181

витрати від первісного визнання біологічних акт ивів і 
сільськогосподарської продукції

2182 -

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 2190 909 583
збиток 2195 ( - ) ( - )

Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -

у  т ому числі:
дохід від благодійної допомоги

2241 “
'

Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інф ляції на монет арні статті 2275 - -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 909 583
збиток 2295 ( - ) ( - )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (164) (105)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 - -

Чистин фінансовий результат: 
прибуток 2350 745 478
збиток 2355 ( - ) ( - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доход}7 асоційованих та спільних 
підприємств

2415 “

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 745 478

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 17 172 10 122
Витрати на оплату праці 2505 12 410 7 532
Відрахування на соціальні заходи 2510 2 732 1 429
Амортизація 2515 235 234
Інші операційні витрати 2520 7 878 4316
Разом 2550 40 427 23 633

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попередньою
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 66240 66240
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 66240 66240
Чистий прибуток (збиток) на одну7 просту акцію 2610 11,24698 7,21618
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію у 2615 11,24698 7,21618
Дивіденди на одну просту' акцію 2650 10,12228 5,41214

ЖКерівник

І олові ній бухгалтер

Мартиненко Валерій Владленович
Л .ч, -И. • -  "

ак . Ш А  
: І' ' ■ \У ^

л х .

Тг̂ т Гармаш Наталія Федорівна



Підприємство Акціонерне тоиарнстпо "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені за ЄДРПОУ 
А. С. Бережного"

(найменування)

Дата (рік. місяць, число)
КОДИ

2020 |01 [ЇЇ!
00190503

Звіт про рух грошових коштів (за Прямим методом) 
за Рік 2019 р.

Форма N3 ІСод за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього рокл

1 2 3 4
І. Рух КОШТІВ у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації проду кції (товарів, робіт, послуг) 3000 7 852 7 322
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому' числі податку' на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування ЗОЮ 204 125
Надходження від отримання субсидій, дотацій ЗОН - -
Надходження авансів від поку пців і замовників 3015 30 814 13 505
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходженні! від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 2 9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -
Надходження від операційної оренди 3040 2 141 1 716
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 “ "

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 1 978 695
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 13 404 ) ( 4 497 )
Праці 3105 ( 9 383 ) ( 6 363 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2 542 ) ( 1 761 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 4 132 ) ( 2 910 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( П5 ) ( 125 )
Витрачання на оплату7 зобов’язань з податку на додану 
вартість

3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 247 ) ( 211 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 9 630 ) ( 7 470 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату' цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату' зобов'язань за страховими 
контрактами 3150

( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( 2 649 ) ( 1 035 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 251 -664

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 _

дивідендів 3220 - -
Надходження від дєривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 - -



Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
необоротних активів 3260 ( 175 ) ( 177 )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280

( ) ( )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чист ив рух коштів від інвестиційної діяльност і 3295 -175 -177

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продаж}7 частки в дочірньому 
підприємстві 3310 _ _
Інші надходження 3340 - -
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 ( 239 ) ( 798 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату’ заборгованості з фінансової 
оренди

3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370

( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375

( ) ( )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльност і 3395 -239 -798
Чистій рух грошових коштів за звітний період 3400 837 -1 639
Залишок коштів на початок року' 3405 953 2 592
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 1 790 953

/  Аг • і |  Ч / \ -
Керівник Мартннепко Валерій Владленовпч

"У--ЧЦЇІ.: і  ---- -

Головний бухгалтер илШ СХ-? Гармаш Наталія Федорівна



1 [ідгіриємство Акціонерне тотірнстно "УкраїНськніі науково-дослідний інститут за ЄДРГІОУ
ногнстрішін імені А.С'.Бережного"________________________________________

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2020 01 01

ОС190503

Звіт про власний капітал 
за Рік 2019 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)

капітал

Капітал 
у дооцін 

- ках

Додат
ковий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокри

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залиш ок на початок 
року 4000 ібб - 4 272 41 1 568 - - 6 047

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 4005
Виправлення помилок 4010 - - - - - -
Інші зміни 4090 - - ■ - - - • -
Скоригований зали
шок на початок року 4095 ібб - 4 272 41 1 568 - - 6 047

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 745 745

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 4110
Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 - - - - - - -

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -

Накопичені курсові 
різниці 4113 - - - - - - - -

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116 - “ - - - - - -

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 4200 (239) (239)

Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу 4205
Відрахування до 
резервного капіталу 4210 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства 4215
Сума чистого прибутку 
на створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 4220 167 (167)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сума чистого прибутку 
на матеріальне 
заохочення 4225 (94) (94)

Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -

Погашення заборго
ваності з капіталу 4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -

Перепродаж викуп
лених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -

Анулювання викупле
них акцій (часток) 4270 - - - - - - - -

Вилучення частки в 
капіталі 4275 - - - - - - - -

Зменшення номіналь
ної вартості акцій 4280 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - 154 - - - - 154
Придбання(продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 429]
Разом змін у капіталі 4295 - - 321 - 245 - - 566
Залиш ок на кінець 
року 4300

І
} (і  Л

- 4 593 41 1 813 - - 6 613

Керівник

Головний бухгалтер

■дкЛ У РЧ

, “-- І*?\ воіиеірніі-в : •''■‘•‘і 
Л.С. Всрсияв.і'0"

Мартиненко Валерій Владленович

Гармаш Наталія Федорівна
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1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
Умови здійснення діяльності.
Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені 
Бережного» (далі -Товариство) працювало за своїм основним напрямком -  наука, створюючи 

:ово-технічну продукцію, в т.ч. у вигляді дослідних партій вогнетривів, а також у вигляді послуг 
етрологічне забезпечення та стандартизацію.
АТ «УкрНДІВ імені А.С.Бережного» засновано відповідно до рішення Регіонального 

ілення Фонду державного майна України по Харківській обл. від 15.05.1995 р. № 322-П шляхом 
•творення державного інституту «Український державний науково-дослідний інститут 
етривів» у Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут 
етривів ім. А.С.Бережного» відповідно до Законів України «Про приватизацію державного 
за», «Про господарські товариства».

Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
<івській області. У 20Г1р, відбувся перехід права власності та управління корпоративними 
;ами держави від Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській 
,сті до Фонду державного майна України згідно з наказом Фонду державного майна України від 
5.2011 р. № 827 «Про передачу до Фонду державного майна України повноважень щодо права 
ності та управління корпоративними правами держави у ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ 
БЕРЕЖНОГО». Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОЕІЕРНОГО 
АРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ 
БЕРЕЖНОГО» (Протокол від 17 квітня 2018 р. № 1) було прийнято рішення перейменувати в 
онерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені
Бережного».
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 16.12.1991 р. видане Виконавчим 

тегом Харківської міської ради, номер запису в ЄДР:1 480 120 0000 019302. Повна назва 
онерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені 
Бережного», скорочена назва АТ «УкрНДІВ імені А.С.Бережного». Код за ЄДРПОУ 00190503. 
Товариство для провадження окремих видів діяльності має ліцензію на придбання, зберігання, 

ристання прекурсорів, видана Державною службою України з лікарських засобів та контролю 
іркотиками, строк дії до 02.03.2022 р. Згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону 
тни про реєстрацію юридичних осіб та приватних осіб -  підприємців» від 24.11.2015 р. № 815- 

матеріали засідань робочих груп з питань ліцензування обігу наркотичних засобів, 
сиропних речовин і прекурсорів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за 
^тиками надаються лише в електронному .вигляді на сайті Державної служби України з 
«ських засобів та контролю за наркотиками.

-таном управління Товариства є Дирекція.
ридична адреса Товариства: 61024, м.Харків, вул. Гуданова, буд. 18.
: інійна сторінка в інтернеті, на якій доступна інформація про Товариство: ’УУМ'лу.икхпііо.раГиа 

■_;реса електронної пошти: иктііо@кЬагкоу.икг1:е1.пе1:
Інформація про дочірні та асоційовані компанії: немає, 

гганізаційна структура Товариства визначена Статутом.
" Для стабільної та безперервної діяльності Товариством розроблені внутрішні положення, 

правила, накази, розпорядження і т.п. оперативні документи внутрішнього контролю та
П

-'тою діяльності є здійснення підприємницької діяльності, за рахунок науково-технічної 
для одержання прибутку в інтересах акціонерів та працівників Товариства, максимізації 

Т акціонерів у вигляді зростання вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами
е“=д:з.

Відповідальність керівництва щодо підготовки фінансової звітності.

зництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, за вибір відповідних 
в бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів, за прийняття 

* • них та зважених суджень та оцінок, за виконання вимог МСФЗ, а також розкриття і 
:удь-яких істотних відступів від них у звітності, за підготовку звітності Товариства як 

яка здатна продовжувати діяльність на безперервній основі, якщо не існують у



Керівництво також несе відповідальність за створення, впровадження та підтримання у 
ірнстві ефективної та надійної системи внутрішнього контролю, ведення достовірної облікової 
ментації у відповідності до законодавства та стандартів України, яка б розкривала з 
цитованою впевненістю у будь-який час фінансовий стан Товариства та свідчила про те, що 
інсова звітність відповідає вимогам МСФЗ, Керівництво застосовує необхідних заходів щодо 
еження активів Товариства, виявлення і запобігання випадкам шахрайства та і нших порушень.

1.2. Операційне середовище, безперервність діяльності та подальше функціонування.

У 2019 році інститут виконував 15 тем, у тому числі 11 тем з розробки та удосконалення 
ологій вогнетривів, одну тему з метрологічного забезпечення вимірювань у вогнетривкому 
бництві, одну тему з розроблення і затвердження технічних умов та змін до них на вогнетривку 
іукцію, одну тему з дослідження і аналізу властивостей різних вогнетривів та вогнетривкої 
■зини та одну тему із зовнішнього контролю якості роботи хіміко-аналітичних підрозділів 
етрнвких підприємств.
В межах цих тем виконувались 102 роботи за договорами з замовниками на створення та 

дачу науково-технічної продукції та 14 науково-дослідних робіт за власні кошти інституту. 
>го виконувалось 116 робіт.
Загальний обсяг науково-технічних робіт в 2019 році склав 35469,8 тис. грн., що на 13,3 % 

де. ніж за фінансовим планом.
Обсяг робіт, який інститут виконав у 2019 році для підприємств України, склав 10535,3 тис. грн. 
наївного обсягу ця цифра складає -29,7 %. Для країн зарубіжжя виконано обсяг робіт в сумі 
-.5 тис. грн,, або 70,3 % до загального обсягу, 
іа кошти держбюджету у 2019 році роботи не виконувались.

V 2019 році Товариство спрямовувало свої зусилля на збереження своєї матеріальної бази, 
замку довготривалих партнерських відносин з контрагентами та забезпечення економного та 
їнатьного використання коштів.

Виходячи з вищевикладеного, керівництво вважає обгрунтованим складання цієї фінансової 
•ості на основі припущення, що Товариство є організацією, здатною продовжувати свою 
•кість на безперервній основі.

фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва стосовно можливого впливу 
ічних умов на операції та фінансове положення Товариства та не містить будь-яких 

г зань відображених сум, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможним 
: = жувати свою діяльність та реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. Майбутні 

іржуть відрізнятися від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких 
[ зань які могли б мати місце як результат, такої невизначеності. Про такі коригування буде 

ієно якщо вони стануть відомими і їх буде можливо оцінити.

: ОСНОВА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.
зарнство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 01 січня 2012 

тпповілно до положень МСФЗ (ІРК8) 1 «Перше використання міжнародних стандартів 
звітності». З цієї дати фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог 

7 : 'то 01.01.2012 р. є датою переходу. В більш ранніх звітних періодах Товариство не
тро відповідність своєї фінансової звітності МСФЗ.

ІВІГН ий період фінансової звітності: Звітним періодом для Товариства є календарний рік. 
іеч нансова звітність підготовлена станом на 31 грудня 2019 року й охоплює період з 

_ 9 року до 31 грудня 2019 року.
В та подання, функціональна валюта, ступінь округлення: Фінансова звітність була 

; і в національній валюті України -  українській гривні (грн.). Якщо не зазначено інше, 
: . . гавлені в тисячах українських гривень.

центу альна основа: дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до
\  стандартів фінансової звітності1 (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти 
кого обліку (МСБО), випущених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності 

: а тлумачень і пояснень, опублікованих Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової 
ГФЗ. ПКТ), що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

ВІТН ІС ТЬ ч іт т г о  І РІРЧ ГЩ гтт— «п ї-тт-^ г>а^т»по \г,аттт " • Л Кі~-1 гл



'рмативних актів щодо організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
ості в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення.
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва Товариства 
шя оцінок та припущень, що впливають на наведені в звітності суми активів та зобов’язань 
шства, розкриття умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату і наведені у звітності 
доходів і витрат за звітний період. Фактичні результати можуть несуттєво відрізнятися від 
оцінок. При застосуванні облікової політики керівництво Товариства застосовувало власний 

д.
Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної собівартості, за 
зченням оцінки окремих фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю 
ець кожного звітного періоду, як викладено у положеннях облікової політики нижче. 
Основоположними допущеннями при підготовці фінансових звітів Товариства відповідно до 
) 1 є принцип нарахування та безперервність діяльності.

1. Застосування нових, переглянутих та змінених Міжнародних стандартів фінансової 
>еті та інтерпретацій.

підготовці фінансової звітності за 12 місяців 2019 року, Товариство застосувало всі нові та 
:ян\ті стандарти та інтерпретації, випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 

..РМСБО”) та Комітетом з тлумачень Міжнародних стандартів фінансової звітності („КТ 
при РМСБО, які мають відношення до його операцій та набули чинності стосовно річних 

періодів, які починаються на 1 січня 2018 року. Застосування доповнень та змін до стандартів 
рпретації не призвело до будь-якого суттєвого впливу на облікову політику, фінансовий стан 
дьтат діяльності Товариства. Товариство має право застосовувати нові МСФЗ з періодів, що 

іються в самому стандарті або пізніше, також дозволяється застосування до цієї дати ( тобто 
кове застосування).

Набувають чинності щодо 
річних облікових 
періодів, які

рти і тлумачення починаються з або після

-45 ) 9 «Фінансові інструменти»
-45) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
г 45) 16 «Оренда»

до МСФЗ (ІРР45) 4 «Застосування МСФЗ (ІРІ45) 9 
ое -отрументи» з МСФЗ (ІРІ45) 4 «Страхові контракти»
:*-аг.5ння до МСФЗ (ІРР45) 12, МСФЗ (ІРІ45) 1, МСФЗ

-  -ансові інструменти»
1 ~сдаток на прибуток»
= Виплати працівникам»
Вгівниціво Товариства здійснило оцінку впливу застосування цих поправок та стандартів на 

: їнансові звітності Компанії. В цей перелік включені стандарти, інтерпретації та роз'яснення, 
но можуть впливати на розкриття інформації, фінансовий стан або фінансові показники

Т32_

>3 1ГК5; 9 «Фінансові інструменти»
введено нові вимоги щодо класифікації та оцінки(вимірювання), знецінення та обліку 
Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є 
Застосування МСФЗ (ІРК8) 9 робить вплив на класифікацію та оцінку фінансових 

гнетва. але не робить вплив на класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань. В 
- • астосування МСФЗ (ІРК.8) 9 на фінансову звітність Товариства є несуттєвим.

'2 П заток на прибуток»
ж: наслідки доходу у формі дивідендів визнають тоді, коли визнають зобов’язання

акзщендів.»
1 . 2 Виручка за договорами з клієнтами»

5 був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що включає п'ять етапів, 
і: загт хювуватнся щодо вицучки за л«гпипг«глт ■-> —........  14

1 січня 2018 року 
1 січня 2018 року 
1 січня 2019 року
1 січня 2018 року

1 січня 2018 року
1 січня 2019 року 
1 січня 2019 року 
1 січня 2019 року



іерації, 4) розподілити контрактну ціну, 5) визнати дохід, коли контрактне зобов’язання виявиться 
: золеним. Згідно МСФЗ (ЕРК8) 15 виручка визнається за сумою, яка відображає відшкодування, 

на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту. Принципи 
2 ФЗ (ІРК.8) 15 передбачають більш структурований підхід до оцінки і визнання виручки. Новий 
індарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання 

чки згідно з МСФЗ. Товариство почало застосовувати МСФЗ (ІРК8) 15 з 01.01.2018р. 
г сування нового стандарту не спричинило суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства 
2018 рік.

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено 
ікларт М СФ З(ІРК8) 16 «О ренда», який набув чинності 01 січня 2019 року.

Управлінський персонал дослідив вплив на фінансову звітність застосування МСФЗ 16 «Оренда» 
січня 2019 року. Застосування МСФЗ 16 не має суттєвого впливу на фінансову звітність

вагиства.

-  МСБО 19 «Виплати працівникам » набув чинності з  1 січня 2 0 1 9 року.

Цей стандарт застосовується працедавцем при обліку всіх виплат працівникам за винятком 
тих. до яких застосовується МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій»

інших стандартів та тлумачень, то, за оцінками керівництва, їх прийняття до застосування у 
тніх періодах не завдасть суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства.

З.ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ.________________________________
Основа формування облікових політик, зміни в облікових політиках

'лікова політика -  це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 
..  з ані Товариством при складанні та поданні фінансової звітності.
[ .ложення облікової політики, описані нижче, застосовувались Товариством послідовно в 

періодах, наведених в цій фінансовій звітності для подібних операцій, інших подій або умов, 
ФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші 

к п п  можуть бути доречними. Облікова політика звітного періоду відповідає обліковій політиці, 
ст дивувалася в попередньому звітному році. Фінансова звітність була підготовлена на основі 
:: я \ політик та облікових оцінок, чинних станом на 31 грудня 2018 року.
( г сова політика Товариства розроблена та затверджена директором Товариства, враховуючи 
■ \  2БО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, 

до наказу від 11.01.2016 року № 1” Про облікову політику інституту”.

б  . ова оцінки, МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Пге ідтотовці фінансової звітності були застосовані ряд оціночних суджень та припущень, які 

> на величину активів і зобов’язань, відображених у звітності. Встановлені припущення та 
унтуються на історичному досвіді, поточних та очікуваних економічних умовах та іншій 

інформації. Товариство наводить судження, які найбільш суттєво впливають на суми, 
і -і .псовій звітності та оцінка значення яких може стати причиною коригувань балансової 

•зіз та зобов’язань в наступному.
лісова звітність підготовлена на основі принципу історичної собівартості, за 

інки окремих статей, що оцінюються за справедливою вартістю на кінець кожного 
: л ; як викладено у положеннях облікової політики. Історична собівартість звичайно 

ка о снові справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на товари та послуги, 
таза вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу 

результаті передачі зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату 
с-лінки справедливої вартості активу або зобов’язання Товариство бере до уваги 
оповідного активу або зобов’язання так, як би учасники ринку враховували ці 

тіл час визначення ціни активу або зобов’язання на дату оцінки. Справедлива 
: дінки та/або розкриття у цій фінансовій звітності визначається на такій основі, зя



артість реалізації згідно з МСБО 2 «Запаси» або вартість під час використання згідно з МСБО 36 
Зменшення корисності активів».

Окрім того, для цілей фінансової звітності оцінки справедливої вартості розподіляються за 
ікнми категоріями:

- ціни котирування (без коригування) на активних ринках на ідентичні активи або 
зобов’язання, до яких Товариство може мати доступ на дату оцінки;

- дані, які можна спостерігати для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано;
- вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає у відкритому доступі.

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити
>стовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.

Методики оцінювання та вхідні бані, використані для складання оцінок за справедливою
іутістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 
■бов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 13 на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 
справедливою 
вартістю

Методики оцінювання Метод оцінки 
(ринковий, 
дохідний, 
витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та їх
еквіваленти

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

Ринковий Офіційний курс НБУ

Фінансові інвестиції Первісна оцінка фінансових інвестицій 
здійснюється за собівартістю активу, 
подальша оцінка за справедливою 
вартістю

ринковий Біржові курси, контрактні 
умови, очікувані вхідні 
майбутні грошові потоки

Дебіторська
заборгованість

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

Дохідний Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 
очікувані вхідні майбутні 
грошові потоки

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

Витратний Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 
очікувані майбутні вихідні 
грошові потоки

Товариство веде бухгалтерський облік згідно з українським законодавством. Ця фінансова 
- : ть була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які Товариство веде згідно з вимогами 

в гького законодавства, та була трансформована для подання у відповідності з МСФЗ. Ці 
- зання включають певні зміни класифікації з метою відображення економічної сутності 

дних операцій, включаючи зміну класифікації окремих активів та зобов’язань, доходів та 
; відповідних статтях фінансової звітності.

Сіна фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство є 
а.- тією , здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому 

ньому. Керівництво та власники мають намір і в подальшому розвивати господарську 
І . Товариства в Україні. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності 

•. :зл продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи 
г  -о.-н рівень достатності його капіталу а також на основі історичного досвіду, який свідчить, 

р  ■ строкові зобов’язання будуть погашені вчасно.
, В»: аені далі положення облікової політики послідовно застосовувалися у періоді, поданому 
і- - -совій звітності.

♦V ча та назви фінансових звітів.
фінансової звітності МСБО 1 «Подання фінансових звітів» не встановлює єдиного 

..ансових звітів, наводить перелік показників, які необхідно наводити в кожній формі
І І а  у примітках.

та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановлений
- Я я г я  Т і. Н і  о т л и А ' п т г  т і л  Л ' ---------------------



вкриття додаткової інформації, як це передбачено СМФЗ/МСБО, здійснюється у примітках до 
чної фінансової звітності.

Методи подання інформації у фінансових звітах.
У Звіт і про ф інансовий ст ан відображаються активи, зобов’язання та власний капітал 

вариства. Згортання статей фінансових активів та зобов'язань: є неприпустимим, крім 
ліадків, передбачених МСФЗ ( наприклад якщо Товариство має юридичне право здійснювати 
лік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати 
бов'язання одночасно). Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути 
стовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його 
користанням. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно 
значена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його 
гашення. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або 
бов'язань, які призводять до його зміни. Оцінка та подальше розкриття окремих статей балансу 
іримітках до звітності здійснюються згідно з відповідними МСФЗ.

Звіт про фінансовий результат (Звіт про сукупний дохід) передбачає подання витрат, визнаних 
прибутку або збитку, за класифікацією основаною на методі «функції витрат» або «собівартості 
алізації», згідно з яким, витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи 
приклад витрат на збут або адміністративну діяльність.

З метою формування показників фінансової звітності Товариства встановлено кордон 
гтєвості в розмірі 0.5 тис. грн., що зафіксовано в його обліковій політиці.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 
снюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні 

аси надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види 
: нових надходжень або виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

Функціональна валюта та іноземна валюта.

Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), що є 
нкціональною валютою та найкращим чином відповідає економічній сутності подій та умов, що 
>:уються Товариства. Господарчі операції, що проводяться в валютах, що відрізняються від 
національної валюти Товариства, вважаються операціями в іноземній валюті. При первинному 

:аяні операції в іноземній валюті відображаються в функціональній валюті по курсу 
лонатьного банку України (НБУ), що діє на дату здійснення операції або оцінки, якщо статті 

.лягають переоцінці.
На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що обліковуються
ємній валюті перераховуються та відображаються в Звіті про фінансовий стан по курсу БІБУ на 

~ -клацання звітності.
Курсові різниці (доходи або збитки), що виникають при операціях погашення або переоцінки 

г . -гних активів чи зобов’язань відображаються підсумковим загалом у Звіті про прибутки та 
про сукупний дохід) того періоду у якому вони виникли як чистий результат від операцій в

с  ній валюті.

Гротові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках ( на поточних рахунках ), 

■  в кошти в касах. Відповідно до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» грошові кошти та 
-генти оцінюються за ринковим методом оцінки а саме справедливою вартістю, що дорівнює 
шьній вартості. Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній 
дійснюється у функціональній валюті за офіційним курсом Національного банку України, у 

І Г еження права використання коштів на поточних рахунках в банках (наприклад у випадку 
- дня НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути 

г  дані у складі не поточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію 
: установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу 

гться і їх вартість відображається у складі збитків звітного року.

С іеиифіка діяльності



-  технології вогнетривів для доменних печей і допоміжних пристроїв (повітронагрівачів, 
в; ювозних ковшів, міксерів та ін.);

технології вогнетривів для коксових печей;
-  технології вогнетривів для мартенівських печей, електропечей, кисневих конвертерів;
-  технології вогнетривів для прокатного та ливарного виробництва (агрегатів термічної та 
механічної обробки металу, вагранок);

технології вогнетривів для розливу та вакуумування сталі, футерівці сталерозливних та 
хних ковшів установок МБЛЗ;

технології легковагих, волокнистих, карбідкремнієвих, кремнеземистих, алюмосилікатних, 
І - емистих, цирконистих вогнетривів для енергетичної, скляної, керамічної, хімічної, 
Егиаобудівної та інших галузей промисловості;

технології вогнетривких неформованих матеріалів, бетонів, цементів, мас;
-  стандартизація вогнетривкої продукції; , 

метрологічне забезпечення вогнетривких підприємств.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 32 «Фінансові інструменти :подання»

ж ме визнання
: дно з положеннями МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» при первісному 

фінансові активи оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка 
:ься із справедливої вартості активів, зобов’язань або інструментів власного капіталу, 
_5о отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо 

придбанням або вибуттям фінансового інструмента. Під час первісного визнання 
активів Товариство присвоює їм відповідну категорію і потім може пере класифікувати 

і- . : активи у деяких випадках, зазначених нижче.
- визнання

. стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів відображаються на дату операції, 
. дату, коли Товариство стає стороною договору щодо відповідного фінансового 

До стандартних операцій з купівлі-продажу відносяться операції з купівлі або продажу 
активів, в рамках яких передбачається передача активів у строки, встановлені 

: - аетзсм або прийняті на ринку.
__ їгіі зизнання

Вгт і  критерій визнання: Контрольованість Товариством ресурсів.
•:сгь активів суб'єкта господарювання є результатом минулих операцій або інших подій, 

с . царювання, як правило, отримують активи шляхом їх придбання. 
і критерій визнання: Можливість отримання від ресурсів економічних вигод у

:*г..
економічні вигоди, втілені в активах, можуть надходити до суб'єкта господарювання 

к  ми. Наприклад, актив можна (не виключний перелік):
Лг ірідлтн:

■ і на інші активи;
■стати для погашення заборгованості; 
дати між власниками суб'єкта господарювання;
дати як об’єкт застави;

доход у вигляді дивідендів або процентів (у разі, коли активом є цінні папери), 
майнове або грошове відшкодування вартості цінного паперу внаслідок викупу

Основні засоби»
н в цілому відображені за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням 
.адїї та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності. Основні засоби 

тбражаються у фінансовій звітності Товариства у відповідності з МСБО 16. 
вартості основних засобів на дату переходу на МСФЗ Товариство не 
вартість проведення такої переоцінки суттєво перевищує вигоди користувача
звап и гтв я Р  Л / Т Я 'Т А Г М  а  Т Т Т  ТДГ1 О Т /* н т ґ г -г м г  .
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інта. які пов’язані з придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню, витрати на 
. тановку та налагодження основних засобів, доставку, а також інші витрати, безпосередньо 

язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання із 
і ановапою метою. Первісна оцінка витрат з демонтажу і вивозу основного засобу і відновлення 
і тятої території -  ці зобов’язання оцінюються Товариством в рамках придбання активу або як 
е льтат діяльності протягом певного періоду часу.

Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які визнаються окремо, капіталізується, а 
ї." нсова вартість замінених компонентів списується. Інші подальші витрати капіталізуються тільки 

випадках, коли вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від основного 
■- 5у. Всі інші витрати визнаються у звіті про фінансові результати у складі витрат у тому періоді, в 

вони понесені. Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих 
■: _лках, коли подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних вигод. 
■ уток і збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів та
_я :овою вартістю цих активів і визнаються у звіті про фінансові результати.

Основні засоби Товариства класифікують за такими групами: 
група 3 -  будівлі, споруди, передавальні пристрої;
група 4 -  машини та обладнання, з них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для 
стичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, 

'лані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються 
та або програм, які визнаються нематеріальним активом), ксерокси, інші інформаційні 

і  . ш. комутатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення 
:екомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, факси, 

£Я станції, обладнання зв’язку, вартість яких перевищує 6000,00 гривень;
група 5 -  транспортні засоби (в т.ч.: автомашини, причепи, трактори та інше);
-рупа 6 -  інструменти, прилади, інвентар (меблі); 
група 11 -  малоцінні необоротні матеріальні активи. 

ія визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних 
визначення терміну їх корисного використання, визначення єдиних методологічних засад 

політики необоротних активів і застосування методів оцінки та нарахування зносу 
технічну експертну комісію в складі керівників виробничих служб (відділів) Товариства. 

Амортизація. Амортизація основних засобів починається з місяця, наступного за місяцем, 
ий актив стає придатним до використання. Амортизація нараховується з використанням 

ан йного методу шляхом списання вартості, яка амортизується протягом строку корисного 
■ р  аяня активу. При введенні в експлуатацію встановлюються індивідуальні терміни 

використання для окремих основних засобів виходячи з дійсного стану таких об’єктів 
та. споруди 20-50 років, машини та устаткування 10-15 років, інструменти, прилади та інші 
асоби 4-8 років).
ї гроки використання основних засобів переглядаються у випадках:

іни економічних вигод від використання груп (видів) основних засобів -  комісією; 
и капіталізації витрат (або при частковому списанню) окремого об’єкта основних засобів

ою комісією.
ладійна вартість основних засобів 3 групи установлена в розмірі 5 % від залишкової 

іквідаційна вартість інших груп основних засобів, згідно з обліковою політикою,
:я до нуля.

І тятом 12 місяців 2019 року строки корисного використання та методи амортизації не
.Ні ся.

2  вартість основних засобів збільшується на суму витрат (капіталізованих), пов’язаних 
об'єкта (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція, заміна деталей тощо), 

гь до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання 
Р: довжують термін його корисного використання.
• на ремонт та технічне обслуговування, які не відповідають описаним вище критеріям 

с також на підтримання об’єкта в робочому стані, включаються в звіт про сукупний 
д. до якого вони відносяться.
- и витрати від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння надходжень 

та балансової вартості і включаються в інші доходи або витрати від звичайної



Якщо у первинних документах, якими оформлюється придбання (виготовлення) основних 
ісобів чи введення їх в експлуатацію безпосередньо не зазначається мета використання основного 
собу (виробниче чи невиробниче використання), вважати, що основний засіб призначається для 
іробничого використання. У протилежному разі, якщо основний засіб призначається для 
^виробничого використання, про це обов'язково повинно бути зазначено у первинних документах, 
шми оформлюється придбання, виготовлення чи введення в експлуатацію таких невиробничих 
шовних засобів.

МСБО 36 «Зменшення корисності активів»
Активи, термін експлуатації яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорічно 

і предмет знецінення. У разі наявності фактів знецінення активів, Товариство має застосовувати 
СБО 36, що передбачає процедуру тестування на знецінення.

Активи, що амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення в разі якихось 
тій  або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування повної балансової вартості може 
е:и неможливим. Збиток від знецінення визнається у сумі, на яку балансова вартість активу 
ревищує вартість його відшкодування. Вартість відшкодування активу -  це його справедлива 
р гість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання, в залежності від того, яка з 
їх вища.

МСБО 38 «Нематеріальні активи»
Нематеріальні активи обліковуються та відображаються у фінансовій звітності Товариства у 

і овідності з МСБО 38. Нематеріальні активи придбані окремо, первісно визнаються за вартістю 
« ібання. Нематеріальні активи визнаються як активи, що контролюються Товариством, не мають 
г еріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від Товариства та використовуються 
< ягом більше 1 року. Амортизація нематеріальних активів починається з місяця, наступного за 
: лем, коли такий актив стає придатним до використання. Амортизація нараховується з

гнстанням прямолінійного методу.
’ермін корисного використання нематеріальних активів визначається окремо наказом по 

еарнству в момент придбання нематеріального активу.

МСБО 2 «Запаси»
Облік та відображення в фінансовій звітності запасів відбувається у відповідності з МСБО 2.
гння та первісна оцінка запасів відповідає положенням прийнятої в Товаристві облікової 

■ паї і ведеться за середньозваженою собівартості. Сума транспортно-заготівельних витрат 
■ льнюється на субрахунку 289 ТЗР з щомісячним розподілом між субрахунками запасів на 

к місяця, що передує.
Запаси обліковуються по однорідним групам:

сировина і матеріали 
паливо
тара і тарні матеріали 
запасні частини
малоцінні та швидкозношувані предмети, 
незавершене виробництво, 
готова продукція

пінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості для всіх видів 
М етод оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду не змінювався і відповідає вимогам

Угорська заборгованість
3=с:т рська заборгованість - це договірні вимоги, що пред’являються покупцям та іншим 

отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності 
заборгованість класифікується як поточна (отримання очікується протягом поточного 

-  • аераційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути
і. ЗЙНа ЯК ПОТОЧНа). ПеОВИННе ВИЗНанНЯ ГГрбІтппгт^пї чяЯппт'гтатіл/'ті т.їттЛ.гг.га^-т'т~~

ТЗР.

2 “Запаси”.



В фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється та 
зображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості 

нюється враховуючи представлені знижки, повернення товарів та безнадійної заборгованості.
Безнадійною визнається заборгованість, якщо існує впевненість у її неповерненні боржником і 

дловідає одному з відзнак:
а) заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
б) прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна, 

і яке може бути звернено стягнення;
в) прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, 

лошені померлими;
г) заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб, 

в ’язаних з таким кредитором, та осіб, які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах,
: сіб. які перебували з таким кредитором у трудових відносинах, і період між датою припинення 

; нових відносин таких осіб та датою прощення їх заборгованості не перевищує три роки;
- прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою 

еревищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для 
• шення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб - заборгованість, що не 

гевшдує 25 відсотків мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня 
•ого податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства 

зичних осіб);
ді прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок 

статності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна 
( тика не призвели до повного погашення заборгованості;

ж заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної 
стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому 

і ллавством;
заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом 

і ;лх> або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією;
н ! борг пробачено у т.ч. за умовами мирової угоди,
і подано позов до суду про стягнення заборгованості з контрагента, але суд його відхилив

Сумнівною визнається заборгованість за професійним судженням керівництва та бухгалтера, 
якої існує невпевненість у її погашенні боржником, залежить від обставин (боржник не 

своїх зобов’язань у встановлений договором строк (більше 1 року) , не відповідає на 
їю або відхиляє її та інш.).

Зм еншення корисності активів для дебіторської заборгованості, яка є фінансовим активом, 
І  ">ти двом а ш ляхами', прямим списанням частини дебіторської заборгованості на витрати або

■ ” переднє створення резерву.
якщо Товариство приймає рішення не створювати резерв під знецінення фінансової 

і- , геької заборгованості, списання суми знецінення боргу проводиться напряму через витрати за 
г  п уцінення без створення резерву,

ї якщо Товариство приймає рішення по поточній дебіторській заборгованості, яка є 
Ш . а м активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), 

до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю і для визначення чистої 
І неї вартості на дату балансу обчислювати резерв під знецінення (аналог резерву
■  і х боргів).

гчина резерву сумнівних боргів визначається за одним із методів:

( •сування абсолютної суми сумнівної заборгованості;
т с. озання коефіцієнта сумнівності.

П :: з ні види дебіторської заборгованості можуть застосовуватися різні методи розрахунку

Лід . значення величини резерву аналізується заборгованість споживачів з терміном 
►ж . і ~онад 12 місяців.

з -  - зання суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про 
■Каш результати у складі інших операційних витрат.



мнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні 
гттати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається 

: кладу інших операційних доходів.
Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не 

-■-лбачеио, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших 
іераційних витрат.

Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом 
адцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської 

г ггованості.
Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, відображається в 

нсі за їхньою теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду 
ггованості та умов її погашення.

За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву 
: - .чається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів та основується на 

: гсійному судженні бухгалтера та керівника Товариства, у зв’язку з чим вважається, що до 
енту коли Товариство отримує інформацію, що свідчить про неплатоспроможність,

спроможність дебіторів вважається доброю або задовільною і розмір резерву може приймати 
- вий вираз Товариство визначає величину резерву сумнівних боргів саме методом застосування 

: гної суми сумнівної заборгованості.

Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на Товаристві створюється резерв
з них боргів.
Для визначення величини резерву аналізується заборгованість споживачів з терміном
ддення понад 12 місяців.

ЧСБО 15 «Виручка за договорами з покупцями»
Визнання доходів
Д хід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 

дчям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або
^ сння зобов’язань.

Д хід і виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг визнається в разі наявності всіх наведених 
Г«С мов на основі принципу нарахування :

- ■ ма доходу ( виручка) можу бути достовірцо визначена 
І човірність надходження економічних вигод, пов’язаних з операцією 
у  кна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду

жна достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, необхідні для її 
ія Для оцінки ступеню завершеності операції використовується метод огляду виконаної 
хід від реалізації науково -  технічної продукції (які для Товариства є товаром) визнається 
фактично відбувся перехід від продавця до покупця значних ризиків, вигід та контроль над 
траво власності передано) та дохід відповідає всім критеріям визнання.

'лівих вимог визнання доходу від реалізації товарів відповідно з політикою Товариства не 
В разі надання Товариством послуг по виконанню робіт, обумовлених контрактом, 

узгодженого періоду, доходи визнаються у тому звітному періоді, в якому надані послуги. 
2 НЇ доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: 
ід виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

операційні доходи; 
дчсові доходи; 
доходи;

*ений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на 
язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої 

гті визнається витратами Товариства згідно МСФЗ.

витрат
це зменшення економічних ВИГОД ПРОТЯГОМ облікового п е п і о т /  V  Р ІТ Г ’ТТСТТП Т З Т лб-У Х Г Г ^Г ґг  тттх



варистві - до підписання актів виконаних робіт, послуг, але не більше одного календарного

Витрати визнаються у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) витратами 
ї періоду за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення 

їзань або зменшення активів.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 

: зони були здійснені. Витрати які не можливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, 
. гаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Склад витрат
: вартість реалізованих товарів, робіт, послуг, класифікація адміністративних витрат і 

і ' . збут здійснюється згідно з МСФЗ. Бухгалтерський облік витрат ведеться з використанням
■ = класу 9.

': вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості 
робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду.

£ виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
- ~г їмі матеріальні витрати;

і і виграти на оплату праці; 
т і  прямі витрати;

- з і ні загатьновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
ггс.іік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

яв*: ться Товариством.
їзду прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати 
зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути 
ьо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

Д с с к  ладу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути 
віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, ,

інше.
і адх загально виробничих витрат включаються:
- Ь П ! аги на управління виробництвом (оплата праці апарату управління, відрахування на 

•г д  і. витрати на оплату службових відряджень персоналу тощо).
м  ані я основних засобів загальновиробничого призначення.

-  1 я нематеріальних активів загальновиробничого призначення.
-а утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних

і : б аротних активів загальновиробничого призначення.
> на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування 
— дн працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, 

.ті продукції, робіт, витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і 
*- в. "лата послуг сторонніх організацій тощо).
і я  в а опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання
зам іщ ен ь

на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого 
лузання на соціальні заходи; витрати на здійснення технологічного контролю за 

~ лесами та якістю продукції, робіт, послуг), 
а : хорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.

ЯКТрГГі!
- лшчі витрати поділяються на постійні і змінні.

1 • загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління 
іінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. 

:«* Зничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази 
с з -  раці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з

МП *_.■ стї звітного періоду.
ігальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління 
пишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності, 
гобничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази 

іі. заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній



І :

авізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та 
поділених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину. 
Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюються Товариством. 
Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої 

к гукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші 
стадійні витрати.

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на 
лговування та управління Товариством:

- загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, 
едттавницькі витрати тощо);

- витрати на службові відрядження і утримання апарату управління Товариством та іншого 
г-льногосподарського персоналу;

- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів 
_тьнегосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт,

: лення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
- винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
- зитрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
- амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;
- витрати на врегулювання спорів у судових органах;
-податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів 

•” :в'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);
- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також витрати, 

■ сані з купівлею-продажем валюти;
- інші витрати загальногосподарського призначення.
Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів,

. послуг):
- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
- витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
- вїгграти на транспортні послуги,
- інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.
Ло інших операційних витрат включаються:

- зитрати на дослідження та розробки відповідно до МСФЗ
- сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;
- втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, 

Ш  и і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю Товариства);
- з трати від знецінення запасів;
- естачі й втрати від псування цінностей;
- ізнані штрафи, пеня, неустойка;
- піі витрати операційної діяльності.

трати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:
- -теріальні затрати; 

трати на оплату праці;
- врахування на соціальні заходи;
- е ртизація;

_ операційні витрати.
татки на прибуток визнаються витратами згідно з МСФЗ.

Витрат майбутніх періодів» відносяться раніше сплачена орендна плата за майбутні 
; ми за підписку періодичних видань, раніше сплачені рекламні послуги та суми страхових 
вартість торгових патентів, вартість строкових ліцензій та інших спеціальних дозволів, а 
інші витрати, що стосуються наступного облікового періоду.

! оваристві використовуються передбачені діючими законодавчими актами граничні 
Я  знх на службові відрядження, гранична величина розрахунків готівкою, терміни подачі 

користання коштів, тощо.



МСБО 17«Оренда»
лповідно до МСБО 17 «Оренда» оренда класифікуються як операційна. Витрати за 
мою орендою списуються на витрати поточного періоду протягом відповідного терміну

’СБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»
лік та визнання зобов’язань та резервів Товариства відбувається відповідно до МСБО 37. 
'пов'язання Товариства класифікуються як довгострокові (строк погашення більше 12 
та поточні (строк погашення до 12 місяців).
] чна кредиторська заборгованість обліковується та відображається в Балансі за первинною 
яка рівняється справедливій вартості отриманих активів або послуг. Поточні зобов’язання 

в'язання, які відповідають одній або декільком нижченаведених ознак: 
вариство сподівається погасити зобов’язання, або зобов’язання підлягають погашенню 

и 12 місяців після звітного періоду
вариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом 12

■ ::ля звітного періоду
Пот чні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям погашення 

Поточні зобов'язання включають: кредиторську заборгованість за товари, роботи, 
: точну заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, за розрахунками з бюджетом, 
нками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками із внутрішніх 

япз: інші поточні зобов'язання.

сіво визнає в якості резерву -  резерв відпусток, який нараховується на кожен наступний 
аілності до річного фонду оплати праці з урахуванням підвищення мінімального рівня 
плати, передбаченого законодавством, середньоденної заробітної плати, спискової 
на кінець звітного (попереднього) року та середньої кількості днів відпустки. На підставі 

іннх розраховується норматив відрахувань на відпустки шляхом ділення річної планової 
& ату відпусток (з урахуванням відрахувань на соцзаходи) на річний фонд оплати праці за 
-«лисом. А також резерв на виплату винагороди за безперервний стаж роботи та вислугу 
А  - наковується щомісячно по затвердженій наказом Товариства сумі.

її ка управління ризиками.
М  в и  ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке 

в ті постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на системі
контролю.

ризиком капіталу -  Товариство управляє своїм капіталом для того, щоб забезпечити своє 
: е:■ перервній основі, розширення бізнесу, і, водночас, гарантувати максимальний прибуток учасникам 
їелзнсу власних та залучених коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру капіталу.

: - оезпечення функціонування Товариства в умовах нестабільності і ризику створена 
ризиками. Управління ризиками спрямоване на зменшення непередбачуваності 

•лв та негативного впливу на фінансові результати Товариства.

ризик -  являє собою ризик того, що споживач (клієнт) може не виконати своїх 
Товариством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства, 

ризик -  це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за 
етрументами буде коливатися, внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни 

» - - наступні ризики: валютний ризик (виникає внаслідок можливості того, що зміни 
ь здійснювати негативний вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу 

інструментів), ризик зміни відсоткової ставки(виникає внаслідок можливості 
і 5 процентних ставках негативно вплинуть на майбутні грошові потоки або 

ггь фінансових інструментів), інший ціновий ризик, 
кживості -  представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої 

» : настання строків їхнього погашення у звичайних або непередбачених умовах.



- :з: контрактних термінів погашення, для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів 
я  виконання своїх платіжних зобов’язань.

МСБО 12 «Податки на прибуток».
Т овариство  є платником податку на прибуток на загальний підставах. Витрати з податку на 

;ток ви зн ачаю ться  та відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до 
2. П одаток на прибуток обчислюється виходячи з бухгалтерського фінансового результату 

'  утку чи збитку). В Податковому обліку податок на прибуток обчислюється враховуючи 
іі. п ередбачен і ПКУ в залежності від  суми доходу за останній рік за даними бухгалтерського 

сигу
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік. Податок на прибуток 

і 'гажається в складі прибутку або збитку в повному обсязі, за винятком сум, що відносяться до 
с .. н. відображених у складі іншого сукупного доходу, або до операцій із власниками, 

':іжених безпосередньо на рахунках власних засобів, які, відповідно, входять в склад іншого 
>го прибутку або безпосередньо в складі власних засобів. Поточний податок на прибуток 

- _ . вується виходячи з передбачуваного розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з 
б і й н я м  ставок по податку на прибуток, що діяли станом на звітну дату, а також суми 

Г. •  чзань, що виникли в результаті уточнення сум податку на прибуток за попередні звітні періоди. 
МСБ019 «Виплати працівникам»

винагороди працівникам на Товаристві обліковуються як поточні у відповідності з
СВОЇ 9.

Е процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов’язкові внески до Пенсійного 
України та інші державні фонди соціального страхування за своїх працівників у розмірі, 

т.-_-їному законодавством України. Також колективним договором на Товаристві зокрема та 
пазетвом України передбачені виплати при звільнені працівників. Виплати, які пов’язані з 

~ . :-анням/використанням резервів є виплати по відпусткам. Інших виплат працівникам на
ктві не передбачено.
ЇСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони»

Гторони вважаються пов’язаними якщо перебувають під контролем або суттєвим впливом 
сіб при прийнятті фінансових чи операційних рішень, що визнано МСБО 24 «Розкриття 

► с^ш її про пов’язані сторони», також пов’язаними сторонами вважаються підприємства і фізичні 
гіч- які прямо або опосередковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво

І
ь на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи. При визначені, чи 
я пов'язаною стороною основна увага приділяється сутності відносин а не їх юридичній

:аціи з пов’язаними сторонами відсутні.
ФЗ 8 «Операційні сегменти»
арнство в силу своїх особливостей та складеною практикою організації займається одним 
льності. У зв’язку з цим господарчо-галузеві сегменти не виділені, 
щ фінансової звітності
гпство визначає форми представлення фінансової звітності:
не і Звіт про фінансовий стан) складається методом поділу активів та зобов’язань на
: ДОВГОСТРОКОВІ.

ро фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) складається методом поділу витрат за
льними ознаками.
.го зміни у власному капіталі подається в розгорнутому форматі.

рук грошових коштів складається відповідно з МСБ07 прямим методом, 
гхи до фінансової звітності складаються відповідно з обов’язковими вимогами до 

■  формації, викладених у всіх МСБО/МСФЗ. 
ова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення.

ТТЄВІ О БЛІКОВІ СУДЖЕННЯ ТА ОЦІНКИ
:ака фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва формування суджень, 

ущень, які впливають на застосування облікових політик, а також на суми активів, 
Ь Г к  _ доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності. Оцінки та пов’язані з ними 

і грунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими



-:яі керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати можуть суттєво
- ятнся від цих оцінок та розрахунків.
'пінки в основному включають:

- Знецінення основних засобів відповідно до МСФЗ 36 «Знецінення активів» - Товариство 
■ . «дає балансову вартість необоротних матеріальних активів ( в основному основних засобів)

: начення ознак знецінення
- Термін корисного використання основних засобів -  Товариство визначає строки корисного 

тання не рідше ніж 1 раз на рік, на кінець кожного фінансового року та якщо очікуються
ення від попередніх оцінок, зміни враховуються як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8 

зі політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
- : езерв під сумнівну заборгованість -  Товариство визначає створює чи не створює резерв під 

с  ; ; борги для покриття можливих збитків

час підгот овки ц іє ї ф ін ан сово ї звіт ност і керівницт вом  було зроблен о  наст упні судж ення,
- припущення:
"овариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.

І х‘одний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж 
-снфіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, 

з припиненої діяльності не наводиться.
Строки корисного використання довгострокових нефінансових активів є предметом
• що грунтується на досвіді використання подібних активів; цілком зношені активи 
ють використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх
• використовує, підтримує робочий стан.
ізгрви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної

політикою.
керівництво вважає, що застосування і розкриття щодо застосування справедливої вартості є 

не вважає, що за межами фінансової звітності залишилася будь-яка суттєва інформація 
:: еування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової

► Стік фінансових активів в частині зменшення корисності містить ряд припущень та оцінок 
■гг» чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо).

-л—«їством оцінено, що всі договори оренди, по яких воно виступає стороною, не містять 
■ с : вої оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.

V  _ л чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення стосовно 
нників та їхнього впливу на активи, зобов’язання, сукупних дохід та капітал. 
і ення основних засобів відповідно до МСФЗ 36 «Знецінення активів» - Товариство 

"шансову вартість необоротних матеріальних активів ( в основному основних засобів) 
я ознак знецінення

. ін корисного використання основних засобів -  Товариство переглянуло строки 
:рнстання на кінець фінансового року та не очікує відхилення від попередніх оцінок, 

_ звуються як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в 
: ах та помилки» не було

- під сумнівну заборгованість — Товариство визначило створює чи не створює резерв 
босги хдя покриття можливих збитків та розрахувало відповідні суми 

"їством зроблено припущення про те, що судові справи, по яких воно виступає 
'  дуть виграні у судах усіх інстанцій.

вами елементами фінансової звітності є статті, що складають більше 10% валюти

подій та умов до яких відсутні конкретні МСФЗ не було. У разі, якщо немає 
і ігретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво застосовує 

- розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною 
с стувачів для прийняття економічних рішень та достовірною.



і  ВКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПО СТАТТЯМ, РЕКЛАСИФІКАЦІЯ ТА 
ч ННЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ

БО 16 «Основні засоби» МСБО 38 «Нематеріальні активи»
усіх груп та видів основних засобів Товариство дотримується єдиної політики 

балансової вартості та методів нарахування амортизації.
О - = ні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання, що включає витрати на 

дання. монтаж, приведення до стану, необхідного до експлуатації та інші безпосередньо 
• грати. Товариство не визнає в балансовій вартості об'єктів основних засобів витрати на 
'слутовування та поточні ремонти. Такі витрати визнаються витратами поточного періоду 

ь. -г-оться на собівартість продукції. Первісна оцінка основних засобів відповідає вимогам 
сновні засоби”.

ля і :праведливої вартості основних засобів на дату переходу на МСФЗ Товариство не 
скільки вартість проведення такої переоцінки суттєво перевищує вигоди користувача, 

врахування амортизації Товариство застосовує норми та методи нарахування амортизації 
і-- «бів. що дозволяє податкове законодавство України. Тобто амортизація основних 
їховується на підставі ставок, визначених в ст. 145 ПКУ. Ліквідаційна вартість основних 

:н установлена в розмірі 5 %  від залишкової вартості, а ліквідаційна вартість інших груп 
и .: в. згідно з обліковою політикою, прирівнюється до нуля,

ерехунок амортизації за методами МСБО 16 не проведений з причини того, що відсутня 
л;> ним експертом справедливої вартості основних засобів.
= чи те. що МСФЗ 1.16 висловлює право суб'єкта господарювання оцінювати об'єкти 

ас У в на дату переходу на МСФЗ, та можливість обмеженого звільнення від вимог, коли 
:ання цих вимог імовірно перевищує вигоди користувачів фінансової звітності 

І г - враховуючи ретельний підхід до оцінки первісної вартості основних засобів та 
і . ствердження облікових даних, нами прийнято рішення не здійснювати коригування 

з-ї драхувань.
з.. ■ -дгість по видам основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю 

_ типізацією і наведена у таблиці 1 (тис. грн.).

. - Склад основних засобів

Основні засоби за видами 31.12.2019 31.12.2018
Ь т а . с к р ч л н

ЇЛЯШСЕІ здгтість 7176 7260
І к с 5662 5660

- їдгтість на дату балансу 1514 1600
1 явив т і  літаднання

Ш а т е н  нагтїеть 5286 5259
4832 4756

зі гдгтість на дату балансу 454 503
засоби

Ж ш  ьЖк і і з т с т ь 616 322
І К 316 306

- гп> на дату балансу 300 16
М  я  риладдя. інвентар та інші

Ь в в  здгтхть 384 386
І К 360 355

д ггь на дат}' балансу 24 31
І к Н Я І Л  нерухомість

И р д й  їаГГїГГЬ 834 673



КГНОВНІ ЗАСОБИ — ВСЬОГО
Первісна вартість 14296 13900
ЗйОС 11694 11491
Остаточна вартість на дату балансу 2602 2409

■Площині необоротні матеріальні активи
езвісна вартість 390 383

Знос 390 383
, стзточна вартість на дату балансу 0 0

Всього за рядком Балансу 
і вгострокові активи / Основні засоби 2602 2409

: ::л  (зменшення) балансової вартості за рік
■ е: щієнт зношуваності основних засобів 82,3 84,2

; ;на вартість власних основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів 
■е_^ року складає 13852,0 тис. грн., нарахований знос складає 11560,0 тис. грн., залишкова 

, 51.12.2019 року становить 2292,0 тис. гри., Відображено у балансі на 31.12.2019 р. по 
залишкова вартість основних фондів на суму 2292 тис. грн. Крім того Товариство має 

нерухомість. Станом на 31.12.2019 р. первісна вартість інвестиційної нерухомості 
- тис. грн., знос 524 тис грн., залишкова вартість складає 310 тис. грн. Відображено у 
Зі 2.2019 р. по рядку 1015 залишкова вартість інвестиційної нерухомості на суму

ГЙГ-
зен основних засобів обліковуються за моделлю історичної собівартості за вирахуванням 

амортизації та збитків від зменшення корисності (знецінення). Припиненої діяльності 
2 місяців 2019 року не було. Основних засобів, переданих у заставу, або у забезпечення 

т.ч. третіх осіб, немає.
_ наказу № 68 від 25.10.2019 року на Товаристві відповідно до статті 10 Закону 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-ХІУ, 
інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну України від 

та Порядком надання фінансової звітності, затвердженим Постановою Кабінету 
від 28.02.2000 р. № 419 була проведена інвентаризація активів і зобов’язань 

“ дня 2019 року. За результатами інвентаризації не було виявлено ні нестач ні 
с виявлено активів та зобов’язань які не відповідають критеріям визнання, 

зному обсязі не виявила порушень. У 2019 році було вибуття основних засобів, 
'золиш 2.

-* 1 і І

Внб\ гтя основних засобів

Номер, дата акту 
про списання

їнвент
арнйй
номер

Первісна 
вартість, 
тис. грн.

1 ї ї  
ш І т

Підстава для списання о5 вГж
З і  й6 І Ьо § §
ЙІ *
о “

Витрати на 
списання, 
тис.грн.

ь:

Акт 1 від 
25.06.2019 р

Акт V  2 від 
25 36.2019 р.

4767 0,1 0,000 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,000

6522 3,8 0,00 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,00

0,000

0,00

Акт ,\5 З від 
25.06.2019 р.
Акт.\« 4 від 
25 06,2019 р.

6440 0.3 0,00 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,00

6532 0,3 0,00 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,00

0,00

0,00

Акт Хї 5 від 
25 26Д019 р.

6485 2,8 0,00 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,00 0,00



•г>: иесором VIА СЗ

-пер ЕР80И ЬХ-
50

Акт X? 7 від 
25.0б.2019р.

5346а 1,7 0,00 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,00 0,00

-д̂ пннка
окислювальна
_:7І2ЕМ

Акт№ 1 від 
28.10.2019 р.

5329 0,1 0,000 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,000 0,000

егеональний 
: ютер МКС з 

* г.люровим 
пором

Акт№ 2 від 
28.10.2019 р.

6509 5,8 0,000 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,000 0,000

:-гтер лазерний 
РНазег 3130

Акт № 3 від 
28.10.2019 р.

6543 Ш 0,000 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,000 0,000

- нтер лазерний НР 
_гег Цс 1200

Акт X? 4 від 
28 10.2019 р.

6508 1,6 0,000 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,000 0,000

юат ЄР-300К2
і_____________________

Акт X" 5 від 
28 10.2019 р.

5218 1,9 0,000 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,000 0,000

1 ’ ~лрат
- оогрофотографічни
- : -продукційний
■ ошінний ЄР-620КЗ

Акт X» 6 від 
28.10.2019 р.

6475 7,1 0,000 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,000 0,000

Ір» тошвейна 
графічна 
гаппаратна

■зонна

Акт X? 7 від 
28.10.2019 р.

1331 1,9 0,000 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,000 0,000

"лсоуговиїї 
»- слншонер БК-1500

Акт №> 8 від 
28.10.2019 р.

4760 0,1 0,000 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,000 0,000

ГЬ готовий 
і. -лншонер БК-1500

Акт Хв 9 від 
28.10.2019 р.

2606 0,1 0,000 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,000 0,000

•ІСЛТОВИЙ
. -акціонер

АктХ» 10 від 
28 10.2019 р.

2602а 0,1 0,000 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,000 0,000

' утовий
: піонер БК-1500

Акт X» 11 від 
28.10.2019 р.

3663 0,1 0,000 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,000 0,000

-~-ігзт контрольно- 
вий електронний 

: ■ 201.01

АктХ» 12 від 
28.10.2019 р.

6482 1,4 0,000 Моральний та фізичний знос. 
Ремонт економічно недоцільний

0,000 0,000

Індексація, переоцінка балансової вартості основних засобів не проводились.
ротягом 2019 року була проведена дооцінка транспортних засобів до справедливої вартості 

•су 294500,00 грн., яка наведена в таблиці №3.

Таблиця № 3 - Дооцінка основних засобів

ЇНВ.Х2 Назва об’єкта Справедлива вартість
6443 ГАЗ 32213 Мікроавтобус-В 30500,00
6523 УОЬКХШАОЕЦ РА88АТ ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В 97200,00
6301 ГАЗ 31029 ЛЕГКОВИМ СЕДАН-В 18800,00
6546 КАМАЗ 53215 БОРТОВИЙ-С 148000.00

ВСЬОГО: 294500,00

звариство не має біологічних активів.
балансу у Товариства є в наявності нематеріальні активи первісною вартістю 139 тис. грн., 

взація (знос) яких складає 125 тис. грн., залишкова вартість на 31.12.2019 року становить

• врахування зносу нематеріальних активів здійснюється прямолінійним способом, відповідно 
П(С)БУ 8 та МСБО 38. Ліквідаційна вартість встановлена 0,00 грн.

: ■ерахунок амортизації за методами МСБО 16 не здійснювався, 
меження права власності Товариства на нематеріальні активи відсутні.

Кі  31.12.2019 р. витрати Товариства по незавершеним капітальним інвестиціям відсутні, 
на 31.12.2018 р. вони складали 50 тис. грн. 

згострокова дебіторська заборгованість відсутня.

5 2. Оборотні активи та дебіторська заборгованість.

очні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 
50 1 як активи, призначені для використання у виробництві або для реалізації протягом 

ного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу.
□аси
чацня ТЯ гтетттсня ОТТІГТКЯ ЗЯПЯГ.Ш шгптгтігтяр ППТТП-ЛЄРТТТТЯЛ/Г птзітіттгатгії о Тптзяптчн'тчзі /ліХтті̂ -гчо̂ і



зльнюється на субрахунку 289 ТЗР з щомісячним розподілом між субрахунками запасів на 
І  ЇЛГОК місяця, що передує.

Виробничі запаси на 31.12.2019 року складають 3619 тис. грн., що на 89 тис. грн. більше, ніж 
ном на 31.12.2018 року. Запаси у незавершеному виробництві обліковуються. Це відповідає

Г
 гам рекомендацій з формування собівартості науково -  дослідних робіт ( НДР ).

Розшифровка за видами запасів :
сировина і матеріали -  1586 тис. грн. 

паливо -23 тис. грн. 
тара і тарні матеріали -  10 тис. грн.

- запасні частини -  108 тис. грн.
малоцінні та швидкозношувані предмети -  250 тис. грн. 
незавершене виробництво - 1421 тис. грн. 
готова продукція -  1 тис. грн.
ТЗР -  220 тис. грн.
ВСЬОГО- 3619 тис.грн.

Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості для всіх видів 
лв. Метод оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду не змінювався і відповідає вимогам

І_: БО 2 “Запаси”.
Запаси, щодо яких необхідно здійснювати переоцінку справедливої вартості, відсутні. 

Дебіторська заборгованість

І.-''Торська заборгованість станом на 31.12.2019 р. складає 3848 тис. грн., збільшилась на 1078 тис. 
порівнянні із значенням на 31.12.2018 року.

- зні дебітори з переліку поточної дебіторської заборгованості наведені у таблиці 4.

Таблиця 4 - Перелік основних дебіторів
тис, грн.

Назва контрагента Сума заборгованості 
станом на 

31.12.2019р.

Сума заборгованості 
станом на 

31.12.2018р.
а с т о л и ц я  л т д " 80,6 217,3
3 "НДІ профмедицини” 79,8 68,9

Харківобленерго» - 320,6
3 Харківгаззбут» 66,7 186,5

І  «Харківенергозбут» 390,1 -

а «Кофермин Роштоффе ГмбХ и Ко» 473,8 -

Мотордеталь-Конотоп» - 113,7
Мотор Січ» - 218,2

АрселорМіттал Кривий Ріг" 32,1 85,1
Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 247,4 -

 ̂ з а б о р г о в а н і с т ь  п о в  ’я з а н и х  о с і б - -

.рострочена дебіторська заборгованість відсутня. Всі суми дебіторської заборгованості 
рно сплачуються у процесі господарської діяльності у встановлені договорами строки.

Для визначення величини резерву сумнівних боргів була проаналізована заборгованість 
иаачів з терміном непогашення понад 12 місяців. Резерв під знецінення дебіторської 

заності у 2018 році не створювався, так як оцінка погашення заборгованості є високою. 
• _ заборгованості для створення резерву визначалася на індивідуальній основі -  у розрізі 

тентів. Товариство очікує погашення цієї заборгованості протягом 1 кварталу 2020 року. 
9 лій з векселями не було.

рошові кошти та їх еквіваленти
Геоїдові кошти за станом на 31.12.2019 р. зберігаються на банківських рахунках. Облік 

їх коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у
І  :Ь Н ІЙ  К Я Г ГЮ Т І" ^ Я Т К Р Ш Т Ж Р Н П Г П  п п г т я и п р т г і  Г Т п я е г г Ш и с т  Ь П Л 'У  г>ітт О О  1 О О О ЛП «  1 /ІО



Грошові кошти у банках Товариства в національній валюті станом на 31.12.2019 р. становлять 
4 тис. грн., в іноземній валюті -  еквівалент 48,6 тис. грн. Всього -  1790,0 тис. грн.
Обмеження права Товариства на користування грошовими коштами у 2019 році відсутні.

5.3. Капітал.

Відомості про власний капітал

:нення щодо даних, наведених у цьому розділу Балансу, надані у формі № 4 “Звіт про власний 
і .ал”. Товариство складає Звіт про власний капітал, де інформує про зміни у власному капіталі 

•відно до МСБО. Звіт про власний капітал за 2019 рік включає таку інформацію: 
льний сукупний прибуток за період

.ля нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) вплив ретроспективного перерахунку, 
наного відповідно до МСБО 8
• кожного компоненту власного капіталу, зіставлення вартості на початок і кінець періоду.

і .

Непоточні зобов'язання
Непоточні зобов'язання з очікуваним строком погашення, більшим за 12 місяців, не визначені. 
Довгострокові фінансові зобов'язання на 31.12.2019 р. відсутні.
Довгострокова кредиторська заборгованість відсутня.
Відстрочені податкові зобов'язання відсутні.
Забезпечення наступних витрат і платежів складають 2344,0 тис. грн. :
- нарахований резерв відпускних -  1666,3 тис.грн.
- нарахований резерв на вислугу років -  677,7 тис. грн.

Поточні зобов'язання

Зобов'язаннями визнається заборгованість Товариства іншим юридичним або фізичним особам. 
| виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як 

ться, призведе до зменшення ресурсів підприємства та його економічних вигід.
Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями Товариства визнані такі, що мають строк 

шення не більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з

[
еріїв, визначених у п. 60 МСБО 1.

Кредиторська заборгованість

’оточна кредиторська заборгованість складає 2971 тис. грн., збільшилась на 571 тис. грн. в 
шині зі станом на 31.12.2018 року, 
зні кредитори наведені у таблиці 5.

Таблиця 5 - Перелік основних кредиторів

Тис, грн.
Назва контрагента Сума заборгованості 

станом
на 31.12.2019 р.

Сума заборгованості 
станом

на 31.12.2018 р.
ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ АВІА БУД» - 181,3
ДП " ЗМКБ "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченка 450,1 430,3
КП Харківські теплові мережі 66,0 266,7
ОАО «Полигран» 721,7 707,3
ТОВ "Композиційні системи" 228,5 -

АТ "МОТОР СІЧ" 266,3 -

т.ч. заборгованіст ь п о в ’я за н и х  осіб - -

□острочена кредиторська заборгованість відсутня.
загальної суми кредиторської заборгованості станом на 31.12.2019 р. аванси одержані 

■ о і ь 2072 тис. грн., крім того:
розрахунки за товари, роботи, послуги— 110 тис. грн.;

ЛЛ 1



-розрахунки з оплати праці — 388 тис. грн.
-інші поточні зобов’язання -  14 тис. грн.

Зобов'язання
Заборгованість по виплаті заробітної плати є поточною і складає 388 тис. грн.
Заборгованість за єдиним соціальним внеском складає 96 тис. грн. та заборгованість в бюджет 
ає 96 тис. грн. та є поточною.
Довгострокові зобов’язання на 31.12.2019 р. відсутні.
Короткострокові кредити банків на 31.12.2019 р. відсутні.
Зобов'язання за поточними податковими платежами в бюджет станом на 31.12.2019р. 
влять 291 тис. грн., в тому числі по розрахункам:
- податок на нерухомість -  24,1 тис. грн.,
- податок на доходи фізичних осіб — 72,4 тис. грн.,
- податок на землю 117,5 тис. грн,,
- військовий збір -  6,7 тис. грн.,
- податок на прибуток -  24,1 тис. грн.
- Г1ДВ -  46,2 тис. грн.
В цілому валюта балансу Товариства на кінець 2019 року збільшилась на 2148 тис. грн.

5.4.МСФЗ 15 « Дохід від договорів з клієнтами»

Підприємство застосовує МСФЗ 15 до всіх договорів з клієнтами, за винятком таких: 
угод про оренду, які належать до сфери застосування МСБО 17 "Оренда";

Фінансова звітність Товариства складена на підставі даних бухгалтерського обліку, який 
ься згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 
пня 1999 року № 996-ХІУ, з урахуванням внесених до нього змін та згідно з затвердженими 
кеннями (стандартами) бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних (постійних) 
ціпів, методів та процедур при відображенні поточних операцій в обліку.
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові 
ьтати (Звіт про сукупний дохід).
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або 
ненцям зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або 
нення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком 
.іення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці 
ти можуть бути достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 
вони здійснені.
Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного 
одавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані або 
:ли у звітному періоді.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у "Звіті про фінансові 
ьтати" відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які 
одять до збільшення власного капіталу Товариства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті 
шансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.
Звіт складено за призначенням витрат.

Операційна діяльність

Чистий дохід від реалізації НДР складає - 35470 тис. грн.
Виробнича собівартість продукції складає -  28504 тис. грн.
У статті “ Виробнича собівартість реалізованої продукції ” відображені витрати на виробництво 
щих партій вогнетривів та витрат на надання послуг з метрологічного забезпечення 
тривкого виробництва та стандартизацію вогнетривів.
Валовий прибуток за 2019 рік -  6966 тис. грн.
інші операційні доходи складають 3985 тис. грн. До їх складу входить дохід від курсової



Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням Товариства, у 2019 році 
али 5874 тис. грн. Витрати на збут — 519 тис. грн. Інші операційні витрати — 3649 тис. грн. 
шд витрат наведено у таблиці 6.

Таблиця 6 - Склад операційних витрат

А д м ін істр ати в н і в и т р а т и , ти с . грн . В и тр а ти  н а  збут, ти с . три .
рати на заробітну плату з відрахуваннями 3458,2 Рекламні послуги -
рати на зв ’язок, е/е, т/е, водопостачання 259,5 М итні та  брокерські послуги 60,5
писка 113,0 Транспортні послуги 258,4
луги банків 112,0 С трахування вантаж а 38,2
рати на відрядження 111,7 В итрати на спец .зв’язок 161,9
ортизація 16,5 В итрати на відрядж ення -
;атки 1516,3 В сього в и т р а т  н а  збут 519,0
рати на транспорт 19,3 Ін ш і о п ер ац ій н і в и т р а т и , ти с . грн .
ні витрати 267,5 В итрати по оренді та  відш кодувань 

експлуатаційних витрат
542,0

В итрати від операційної курсової різниці 2308,0
В итрати на оплату' п ільгових пенсій 150,1
В итрати згідно з колективним договором 108,3
Списання безнадійних боргів 122,2
Інш і витрати 418,4

іого ад м ін істр ати в н и х  в и т р а т 5874,0 В сього ін ш и х  о п ер ац ій н и х  в и т р а т 3649,0

Прибуток від операційної діяльності до оподаткування за 2019 рік становить 909 тис. грн.

Реструктуризація діяльності Товариства не відбувалась.
Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні.
Фінансові витрати за 2019 рік відсутні.
Інші витрати відсутні.
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування становить 909 тис. грн.
Податок на прибуток -  164 тис. грн.
Чистий прибуток за 2019 рік отримано 745 тис. грн.
Статті, що мають бути вилучені з прибутків та збитків відповідно до Концептуальної основи 

народних стандартів бухгалтерського обліку:
- прибутки та збитки від переоцінки фінансових активів для продажу (МСБО 39) відсутні;
- різниця між фактичною собівартістю викуплених акцій власної емісії та вартістю їх 

.■'спродажу (МСБО 32) — події не відбувались.

МСБО 17«Оренда»
На 31.12.2019 року в Товаристві діє двадцять один договір операційної оренди приміщення з 

ними орендарями. Строки використання зданих в оренду основних засобів визначаються за 
міном дії договору оренди. Вартість приміщення зазначається в договорі оренди згідно з 
веденою незалежною оцінкою. Здані в оперативну оренду активи на підставі договору та акту 
іймання-передачі обліковуються на балансі Товариства. Надані Товариством в оперативну 
нду приміщення використовується для власних господарських потреб орендарів. Платежі, 
’язані з операційною орендою відображаються як дохід у Звіті про фінансові результати (Звіт про 
упний дохід) за період з використанням прямолінійного методу списання таких витрат протягом 
оку оренди.

МСБО 23 «Витрати на позики»
Протягом 2019 року Товариство не мало позик як капіталізованих так і не капіталізованих 

елити. займи, позики та інше!



МСБО 12 «Податки на прибуток».
Поточна ставка податку на прибуток у 2019 році складала 18%. В 2019 році була проведена 

цінка транспортних засобів до справедливої вартості, тому Товариство при складанні податкової 
ларації з податку на прибуток розраховувало різниці ( Додаток Р1). Таким чином прибуток 
іьшено на 9817 грн.

5.12.Умовні активи та зобов’язання МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та 
)вні активи»

С удові справи -  в ході своєї поточної діяльності Товариство у 2019 році не являлося об’єктом 
ових справ, розглядів, позовів та вимог та претензій.

На думку керівництва Товариства станом на 31 грудня 2019 року відповідні положення 
онодавства інтерпретовані їм коректно, вірогідність збереження фінансового положення, в якому 
ходиться Товариство в зв’язку з податковим, валютним та митним законодавством, являється 
окою. Для тих випадків коли на думку керівництва Товариства, є значні сумніви в збереженні 
заного положення Товариства в фінансовій звітності визнані належні зобов’язання.

Сист ем а управління ризикам и Товарист ва  складається з сукупності визначених правил та 
щедур, спрямованих на виявлення, оцінку та управління ризиками діяльності з урахуванням її 
філю ризиків (сукупності властивих її видів ризику).

Система відповідних заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків складається з таких 
м ент ів'.

- внутрішній контроль/аудит (відповідальний працівник)
- корпоративне управління (організаційна структура, підпорядкування та функції 

посадових осіб та працівників, розподіл прав і обов’язків, правила та процедури прийняття 
рішень, щодо діяльності та контролю).

У правління р и зи к а м и

Управління ризиками в Товаристві здійснюється в розрізі фінансових ризиків (кредитного, 
[псового та ризику ліквідності), операційних ризиків та юридичних ризиків.

Ризик персоналу як складової операційного ризику
Заходи для запобігання т а м ін ім ізац ії впливу ризику персоналу Товарист ва:
-виважена політика підбору кваліфікованих кадрів
-встановлення жорсткіших критеріїв відбору персоналу та додаткових вимог до кваліфікації та 

сципліні
-проведення навчання та підвищення кваліфікації
-обмеження доступу до інсайдерської інформації та інформації з обмеженим доступом 
- перевірка правомірності та безпомилковості проведення операцій 
-чітке розмежування повноважень та обов'язків 
-контроль за дотриманням визначених посадових інструкцій 
-встановлення ефективних процедур вирішення конфліктів

Ризик правовий як складової операційного ризику
Заходи для запобігання т а м ін ім ізац ії впливу ризику правового  
-чітке розмежування повноважень та відповідальності, регламентування 
-своєчасне інформування про зміни у законодавстві та внутрішніх документах 
-розробка типових форм та інших документів
-попередження порушень вимог нормативно-правових актів, шляхом аудиту(контролю)

К р ед и т н и й  р и зи к . Товариство піддається кредитному ризику, який визначається як ризик 
го, що одна сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок невиконання іншою 
ороною своїх зобов'язань. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як 
точні та депозитні рахунки в банках, цінні папери та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
елитосппоможності контпагеитік ТТТТЯ ЧОГО ЧИКОПТТРТПН\ЛОт Р Р я К-ПРПИТИІ ПРЙТИЦГН



• обмеження щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 
Національною рейтинговою шкалою;

• обмеження щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами.

• Компанія здійснює постійний моніторинг невиконання зобов’язань клієнтами та 
іншими контрагентами

• Визначаючи суму очікуваного відшкодування дебіторської заборгованості та 
фінансових інвестицій, Товариство розглядає будь-яку зміну кредитної якості дебіторської 
заборгованості та об’єктів інвестування з моменту первинного її виникнення до звітної дати.

Максимальний рівень кредитного ризику Товариства, в цілому, відбивається в балансовій 
вартості фінансових і страхових активів у балансі.

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

31 грудня 2019 31 грудня 2018

Рахунки в банках 1790 953
Банківські депозити - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 1394 1727

іари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за - -

^рахунками з нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість - -

Фінансові інвестиції - -
Всього 3184 2680

Кредитний ризик для грошових коштів, що розміщені на рахунках банків, є незначним, 
кільки Товариство має справу в основному з банками з високою репутацією та кредитними 
ітингами. що підтверджують їх достатньо високу якість.

Р и н к о ви й  р и зи к . Товариство не піддається ринковим ризикам, які виникають у зв'язку з 
[критими позиціями по валюті, оскільки залишки незначні.

В алю т н и й  р и зи к . Валютний ризик - це ризик зміни вартості фінансового інструмента 
іслідок коливань валютних курсів. Для мінімізації та контролю за валютними ризиками 
вариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів, 
що зобов’язань, номінованих в іноземній валюті, товариство контролює терміни їх виконання.

Чутливі до коливань валютного курсу активи та зобов’язання
Активи номіновані в іноземній валюті тис. 

грн..)
31 грудня 2019 31 грудня 2018

<унки в банках 48,6 0,7
нківські депозити - -
біторська заборгованість за договорами 
жхування

-

ього 48,6 0,7
Частка в активах Товариства, % 0,4 % 0%

обов’язання номіновані в іноземній валюті 
(тис.грн.)

31 грудня 2019 31 грудня 2018

едиторська заборгованість по розрахунках з 
)естраховиками-нерезидентами •

ього - -



Товариство проводить операції в гривнях та іноземній валюті. Курс валюти нестабільний, 
гиви в іноземній валюті не значні, отже вплив валютного ризику не є загрозливим.
Аналіз чутливості до валютних ризиків проведено на основі затвердженнях вимог щодо 

улярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових 
шків та результатів проведених стрес-тестів.

ш іьніст ь Т оварист ва до  р и зи к ів  на  к ін ец ь зв іт н о го  п ер іо ду  т а  ін ф о р м а ц ія  п ро  ко н ц ен т рац ію  
ш ків:

іравління капіталом
пітал Товариства складається з власного капіталу, який належить засновнику, що включає в себе 
ітутний капітал та нерозподілений прибуток. Товариство здійснює контроль за капіталом шляхом 
введення аналізу суми власного капіталу та можливості її коригування з метою збереження 
роможності продовжувати свою діяльність, забезпечення дохідності та раціонального 
користання фінансових ресурсів. Протягом 12 місяців 2018 року не було змін у підході 
вариства до управління капіталом, керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на 
)річиій основі .Розрахунок вартості чистих активів Товариства:________________________________
■ріод Активи Зобов’язання Вартість чистих 

активів (гр,1-гр.2)
18 рік 9780,0 3733,0 6047,0
19 рік 11928,0 5315,0 6613,0

в и к  л іквідн ост і. Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при 
конанні фінансових зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати від 
етачальників товарів і послуг. Товариство має достатньо коштів для виконання більшості 
рерахованих вимог. Крім того, надходження грошових коштів, пов'язані з доходом від основної 
ільності, також є джерелом грошових ресурсів для виконання поточних зобов'язань.

івариство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу запланованих 
їатежів у рахунок очікуваних виплат.

ганом на 31 грудня 2019 року та 1 січня 2020 року всі фінансові зобов'язання Товариства 
наїдаються за вимогою або протягом 1 місяця після закінчення звітного періоду. Грошові потоки за 
цанговими зобов'язаннями згідно з договорами дорівнюють балансовій вартості. Термін 
ігашення всіх активів і зобов'язань Товариства не перевищує одного року.
пераційні ризики мінімізуються шляхом стандартизації бізнес-процесів, та відповідного контролю 
їх виконанням на кожному етапі

язик ліквідності -  ризик того, що у Товариства виникнуть труднощі з розрахунками за 
інансовими зобов’язаннями, що здійснюються' грошовими коштами або іншими фінансовими 
тивами на кінець звітного періоду незначний.

Ризики ліквідності Товариства 
характеризується наступними показниками:

І! п/п Назва коефіцієнту та формула розрахунку
Розрахункове 
значення на 
31.12.2019р.

Орієнтовне позитивне 
значення показника

1. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) 
Ф.1(р.1195/р.1695) 3,1 Більше 1

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
Ф.1 (р.1160+р. 1165) / р. 1695 0,6 0,25-0,50

3. Коефіцієнт автономії(фінансової незалежності) 
. Ф.1 (р.1495/р.1300)

0,6 Більше 1

4 Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) 7 2 Кі гіілпр П ^



Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) - показує, яку частину поточних зобов’язань 
підприємство спроможне сплатити у випадку успішної реалізації його оборотних активів, у 
вигляді поточних фінансових інвестицій, та інкасації поточної дебіторської заборгованості. 
Коефіцієнт покриття на кінець періоду відповідає оптимальному значенню. Станом на 
31.12.2019р. Товариство мало в своєму розпорядженні 3,1 грн. оборотних активів на кожну 
1 грн. поточних зобов'язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - показує, яку частину поточних зобов’язань 
підприємство може погасити своїми коштами негайно. Станом на 31.12.2019р. значення 
показника абсолютної ліквідності практично відповідає орієнтованому значенню.

- Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) - показує, яку частину у загальних 
вкладеннях у підприємство складає власний капітал. Він характеризує фінансову незалежність 
підприємства від зовнішніх джерел фінансування його діяльності. 
Станом на 31.12.19 р. 60 % валюти балансу покриті власним капіталом. Значення коефіцієнту 
свідчить, що на кінець року в кожних ста гривнях вкладених активів підприємства 60,0 грн. 
складають власні кошти (власний капітал).

П
Коефіцієнт фінансової стійкості - показує співвідношення власних і залучених засобів, 
вкладених в діяльність підприємства. Характеризує здатність підприємства залучати зовнішні 
джерела фінансування. Станом на 31.12.19 р. значення показника становить 2,2. На кожну 
1 грн. залучених коштів припадає 2,2 грн. власних коштів.

Так само як і у 2018 році, значення показників ліквідності та фінансової стійкості Товариства 
31.12.2019 року відповідають нормативним, що характеризує Товариство як фінансово стійке, 

ому не загрожує погіршення фінансового становища та не створюється загроза 
іатоспроможності Товариства.

ІЗ.Резерви МСБО «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» та МСБ019 
виплати працівникам»

Забезпечення наступних витрат і платежів складають 2344 тис. грн. : 
нарахований резерв відпускних -  1666,3 тис. грн. 
нарахований резерв на вислугу років -  677,7 тис. грн.

півробітники Товариства отримують пенсійне забезпечення від Пенсійного фонду у відповідності з 
ірмативними документами та законами України. Товариство зобов’язане відраховувати визначений 
дсоток заробітної плати до Пенсійного фонду з метою виплати пенсій. Єдиним зобов’язанням 
овариства по відношенню до даного пенсійного плану є відрахування певного відсотку зарплати до 
енсійного фонду. Станом на 31 грудня 2019 року Товариство не мало зобов’язань за додатковими 
шсійними виплатами, медичним обслуговуванням, страховими чи іншими виплатами після виходу 
ї пенсію перед своїми співробітниками чи іншими працівниками.

14.3віт про рух грошових коштів
5Іт щодо руху грошових коштів Товариства за звітний період складено за вимогами МСБО 7 «Звіт 
ю рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні 
іаси валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У 
іті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та 
інансової) діяльності. Операційна діяльність - полягає в отриманні прибутку від звичайної 
яльностІ, сума якого скоригована на амортизацію необоротних активів, втрати на оплату праці 
“рсоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати.

Інвестиційна діяльність - це рух грошових коштів від надання та погашення позик.
Сукупні надходження від операційної діяльності у 2019 р. склали 42991 тис. грн.
Сукупні витрати від операційної діяльності — 42154 тис. грн.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2019 рік становить -  837 тис. грн.



ЗМІНИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ______________________________________________________
авансова звітність Товариства за 12 місяців 2019 року представлена за звітною політикою у 
дповідності з МСФЗ. Змін в обліковій політиці не було.

7.МСФЗ 8 «ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИ»________________________________________________
силу специфіки діяльності Товариства господарчо-галузеві та географічні сегменти не виділені так 
с діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалася в одному операційному сегменті.

МСБО 24 «РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ»_____________________
ов’язаною стороною для Іовариства є Фонд державного майна України, який володіє 60,89 % акцій 
овариства.

введені нижче юридична та фізична особа являють собою пов’язані сторони для Товариства:
П о в ’язана  сторона Характер взаємовідносин Наявність контролю

>онд державного майна України Учасник володіє 4 0 3 3 2  

акціями Товариства що 
становить 6 0 , 8 9  %  

Статутного капіталу 
Товариства

можливість здійснювати 
вирішальний вплив на 
управління та/або 
діяльність Товариств 
шляхом прямого володіння 
контрольною часткою

алерій Владленович Мартиненко Директор можливість здійснювати 
вплив на управління та/або 
діяльність Товариства

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з пов’язаними особами, які 
(ходять за межі звичайної діяльності. Фінансово-господарські операції здійснювалися на звичайних 
ювах у звичайних цінах.

Протягом звітного періоду керівництву Товариства (директору) нараховувалася та 
[планувалася заробітна плата відповідно до встановленою системи оплати праці. Сума нарахованої 
робітної плати за 2019 рік директору Товариства згідно контракту від 18.05.2016 р складає 440,0 
:с. грн. Крім того, в 2019 році директору була виплачена премія за 2 квартал 2019 року в сумі 20,5 
с̂. грн. та винагорода за безперервний стаж роботи та вислугу років в сумі 9,8 тис. грн. 
юстроченої заборгованості на кінець звітного періоду по заробітній платі немає.

МСБО 10 «ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ»________________________________________
Ьівництво Товариства встановлює порядок, дату підпису фінансової звітності та осіб, що мають 
івноваження її підпису. При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, що 
збулися після звітної дати та відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10. 
сля звітної дати не відбулося істотних подій, які суттєво впливають на розуміння фінансової 
ітиості Товариства.

. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
Б фінансові звіти підписані директором 05 лютого 2020 року, затверджені для випуску, надані в 
знд державного майна України та будуть розглядатись та затверджуватись на загальних зборах 
ціонерів у квітні 2020 р.

Директор АТ „У к .........
імені А.С.БерЄЖН/ОГОпУк'ра;нс

и  ' науково-доелї 
о І інститут

вогнетривів імені і і 
'■®\А.С. Бережного'^/0/

іі

Ч О X

В.В. Мартиненко



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство А кц іонерн е  товар и ство  "У к р а їн сь к и й  науково-досл ідн ий  ін сти тут во гн етри в ів  імені за ЄДРПОУ

А .С .Б ереж н ого”
Територія ХАРКІВСЬКА ~ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і за ІСВЕД

технічних наук
Середня кількість працівників 1 98
Адреса, телефон вулиця Гудаиова, буд. 18, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61024 7073854
Одиниця виміру: тис. гри. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку 'V і у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Б алон е (Зв іт  про ф інансовий  стан) 
на ЗО вересн я 2020 р.

Ф орма №1 Код за ДКУДІ 1801001

А К Т И В
Код

рядка
Н а початок 

звітного періоду
Н а кінець 

зв ітн ого  періоду
1 2 3 4

І. Н еоборотні акти ви  і
Нематеріальні активи 1000 14 8

первісна вартість 1001 139 139
накопичена амортизація 1002 125 131

Незавершені капітальні інвестиції [• 1005 - -
Основні засоби 1010 2 292 2 188

первісна вартість 1011 13 852 13 668
знос 1012 11 560 11 480

Інвестиційна нерухомість 1015 310 318
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 834 898
Знос інвестиційної нерухомості 1017 524 580

Довгострокові біологічні активи 1020 -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних актинів 1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Г удвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
У сього за  розділом І 1095 2 616 2 514

П. О боротні акти ви
Запаси 1100 3 625 3 007
Виробничі запаси 1101 2 197 2 024
Незавершене виробництво 1102 1 427 982
Готова продукція ПОЗ 1 1
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 394 518
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 375 528
з бюджетом 1135 2 038 1 132
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 41 2
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 790 3 516
Готівка 1166 -
Рахунки в банках 1167 1 790 3 516
Витрати майбутніх періодів 1170 49 59
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

'



І
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
У сього за  розділом  П 1195 9 312 8 762

ПІ. Н еоборотні ак ти в и , у тр и м уван і для  продаж у, та  групи вибуття 1200 -
Б ал ан с 1300 11 928 11 276

П аси в Код
рядка

Н а початок 
звітного періоду

На кінець 
зв ітного  періоду

і 2 3 4

І. В ласним кап італ
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 166 ібб
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 4 593 4 528
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412 -
Резервний капітал 1415 41 41
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) _ 1420 1 813 1 860
Неоплачений капітал 1425 ( - ) < - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) < - )
Інші резерви 1435
У сього за  розділом І 1495 6 613 6 595

Ц. Д оигоетрокои і зобов’язан н я і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 -
Довгострокові забезпечення 1520 2 344 2 377
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531 “ "

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 -
інші страхові резерви 1534 -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту - 1545 - -
У сього за  розділом П 1595 2 344 2 377

Ш. П оточні зобов’язан н я  і забезпечена,1ці
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 . .
товари, роботи, послуги 1615 110 12
розрахунками з бюджетом 1620 291 105
у тому числі з податку на прибуток 1621 -
розрахунками зі страхування . 1625 96 86
розрахунками з оплати праці 1630 388 353
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 2 072 1 734
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - *
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 -

Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 14 14
Усього за розділом III 1695 2 971 2 304

IV. З о б о в 'я зан н я , пон’язяні з необоротним и акти в ам и , 
утри м уван и м и  д л я  продаж у, та груп ам и  вибуття

1700 ' '

V. Ч и ста  в а р т іс ть  а к ти в ів  нсддож ааіірго пенсійного фонду 1800 - -
Б алан с  / ^ у а і і  1 1900 11 928 11 276

Керівник

І о. ктіммі бухі алю р

Мартішеїіко Валерій Владлеїшпич

Гармаш Наталія Федорівна

1 Визначається в порядку, вЕтшіЬвленрх^а)чнііірдаіьниМ'оргадахі виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері статистики.

п
І»



Підприємство Акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут за ЄДРПОУ 
вогнетривів імені А.С.Бері.кного"_______________________________

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
КОДИ

2020 10 01
00190503

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 9 Місяців 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003
-і. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 12 888 27 652
Ч и с т і  з а р о б л е н і  с т р а х о в і  п р е м і ї 2 0 1 0 - -

п р е м і ї  п і д п и с а н і ,  в а л о в а  с у м а 2 0 1 1 - -
п р е м і ї ,  п е р е д а н і  у  п е р е с т р а х у в а н н я 2 0 1 2 - -
з м і н а  р е з е р в у  н е з а р о б л е н и х  п р е м і й ,  в а \ с в а  с у м а 2 0 1 3 - -
з м і н а  ч а с т к и  п е р е с т р а х о в и к і в  у  р е з е р з і  н е з а р о б л е н и х  

п р е м і й

2 0 1 4 -

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів.робіт, послуг) 2050 ( 9 778 ) ( 21 959 )
Ч и с т і  п о н е с е н і  з б и т к и  з а  с т р а х о в и м и  в и п л а т а м и 2 0 7 0 - -
Валовий:

прибуток 2090 3 п о 5 693
збиток 2095 ( - ) ( - )

Д о х і д  ( в и т р а т и )  в і д  з м і н и  у  р е з е р в а х  д о в г о с т р о к о в и х  

з о б о в  ’я з а н ь

2 1 0 5 -

Д о х і д  ( в и т р а т и )  в і д  з м і н и  і н ш и х  с т р а х о в и х  р е з е р в і в 2 1 1 0 - -
з м і н а  і н ш и х  с т р а х о в и х  р е з е р в і в ,  в о л о г а  с у м а 2 1 1 1 - -
з м і н а  ч а с т к и  п е р е с т р а х о в и к і в  в  і н ш у  : с т р а х о в и х  р е з е р в а х 2 1 1 2 - -

Інші операційні доходи 2120 2 253 3 076
у  т о м у  ч и с л і :

д о х і д  в і д  з м і н и  в а р т о с т і  а к т и в і в ,  я к і  о ц і н ю ю т ь с я  з а  

с п р а в е д л и в о ю  в а р т і с т ю

2 1 2 1

д о х і д  в і д  п е р в і с н о г о  в и з н а н н я  б і о л о г і ч н и х  а к т и в і в  і  

с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї  п р о д у к ц і ї

2 1 2 2 - -

д о х і д  в і д  в и к о р и с т а н н я  к о ш т і в ,  в и в і л ь н е н и х  в і д  

о п о д а т к у в а н н я

2 1 2 3 “ -

Адміністративні витрати 2130 ( 3 497 ) ( 4 640 )
Витрати на збут 2150 ( 267 ) ( 391 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1 255 ) ( 3 023 )

у т о м у  ч и с л і :

в и т р а т и  в і д  з м і н и  в а р т о с т і  а к т и в и  . я к і  о ц і н ю ю т ь с я  з а  

с п р а в е д л и в о ю  в а р т і с т ю

2 1 8 1

в и т р а т и  в і д  п е р в і с н о г о  в и з н а н н я  б і о  і о н і ч н и х  а к т и в і в  і  

с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї  п р о д у к ц і ї

2 1 8 2 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 344 715
збиток 2195 ( - ) ( - )

Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -

у  т о м у  ч и с л і :

д о х і д  в і д  б л а г о д і й н о ї  д о п о м о г и

2 2 4 1 - -

Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
П р и б у т о к  ( з б и т о к )  в і д  в п л и в у  і н ф л я ц і ї  і  л м о н е т а р н і  с т а т т і 2 2 7 5 -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 344 715
збиток « 2295 ( - ) ( - )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (62) (129)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 " “

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2350 282 586
збиток 2355 ( - ) ( - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 -

Інший сукупний дохід 2445 - -

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 282 586

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 4 577 15 406
Витрати на оплату праці 2505 5 161 8 274
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 285 1 918
Амортизація , 2515 222 173
Інші операційні витрати Г 2520 3 022 6 505
Разом 2550 14 267 32 276

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 66240 66240
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 66240 66240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту' акцію 2610 4,25725 8,84662
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію * 1 2615 4,25725 8,84662
Дивіденди на одну просту дкцік) — --І ,'Д х  / 2650 2,21862 4,42331

Голошиїй бухгалтер



Підприємство Акціонерне товариство "У країнський 
А.С.Бережиого"______________________

Дата (рік, місяць, число) 
науково-дослідний інститут вогнетривів імені за ЄДРПОУ

КОДИ
2020 10 01

00190503

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2020 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 3 621 5 830
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування ЗОЮ 83 133
Надходження від отримання субсидій, дотацій ЗОН - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 10 370 27 004
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками-: коштів на 
поточних рахунках 3025 3 1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -
Надходження від операційної оренди 3040 2 006 1 658
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 516 1 739
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1921 ) ( 12 289 )
Праці 3105 ( 4 649 ) ( 7 065 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 309 ) ( 1918 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 2 570 ) ( 3 074 )
Витрачання на оплату' зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( П2 ) ( 70 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість і

3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 2 458 ) ( 3 004 )
Витрачання на оплату авансів і 3135 ( 3 428 ) ( 7 945 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150

( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( 639 ) ( 2 300 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2 083 1 774

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій | 3200
необоротних активів , 3205 - -
Надходження від отриманих:
відсотків к 3215 .
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 _ -

І



Інші надходження 3250 - -

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
необоротних активів 3260 ( 130 ) ( 134 )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик ї 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього п ідприємства та 
іншої господарської одиниці ц 3280

( ) ( )

Інші платежі •, 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -130 -134

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу' 3300
Отримання позик 3305 - -

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310
Інші надходження 3340 - -

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 ( 227 ) ( 239 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди

3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочі рньому 
підприємстві 3370

( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375

( ) ( )

Інші платежі ) 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -227 -239
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1 726 1 401
Залишок коштів на початок року 3405 1 790 953
Вплив зміни валютних куфсів н^ залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кін^цв-року-ф^.  ̂ Ц 3415 3 516 2 354

Керівник

Головний б

Мартиненко Валерій Владленович

Гармаш Наталія Федорівна



Підприємство Акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут за ЄДРПОУ
вогнетривів імені А.С.Бережного"________________________________________

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2020

КОДИ
кГ

0 0 1 9 0 5 0 3

01

Звіт про власний капітал 
за 9 Місяців 2020 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)

капітал

Капітал 
у дооцін 

- ках

Додат
ковий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокри

тий
збиток)

д о 
пла

чений
капітал

Вилу
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок 
року 4000 166 - 4 593 41 1 813 - - 6 6 1 3

Коригування:
Зміна облікової 
політики 4005
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - * - - • - -
Скоригований зали
шок на початок року 4095 166 - 4 593 41 1 813 - - 6 613

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 282 282

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 4110
Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -

Накопичені курсові 
різниці 4113 " .

. - - - - - -

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114 .

Інший сукупний дохід 4116 . - - - - - -
Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди) 4200 _

Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу 4205 * 1
Відрахування до 
резервного капіталу 4210 - - - - - - .

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства 4215

І

-
І

Сума чистого прибутку 
на створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 4220

1

і
■ І 

________________ 1
(227) (227)

;
І



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сума чистого прибутку 
на матеріальне 
заохочення 4225 (8) (8)
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -

Погашення заборго
ваності з капітал '̂ 4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -

Перепродаж викуп
лених акцій (часток) 4265 ‘ - - - - - -

Анулювання викупле
них акцій (часток) 4270 - - - - - - - -

Вилучення частки в 
капіталі 4275 - - - - - - - -

Зменшення номіналь
ної вартості акцій 4280 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - (65) - - (65)
Придбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 - - (65) - 47 - - (18)
Залишок на кінець 
року 430(1 3?4 - 4 528 41 1 860 - - 6 595

. /> Керівник Мартиненко Валерій Владленович

Головний бухгал еі "Щ Ш
, ,П И IV '  " і Ч Ґ  і

‘5 ; т '^ 'уЖ
Гармаш Наталія Федорівна
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