
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Генеральний 

директор 
      

Шелемба М.В. 

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

М.П. 
27.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "ДАТАГРУП" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

31720260 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , -, 03057, м. Київ, Смоленська, 31-33 

5. Міжміський код, телефон та факс 

044 5380037 

6. Електронна поштова адреса 

vadim.shelest@datagroup.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України"    

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.datagroup.ua в мережі Інтернет 

 
  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

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

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу 
 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

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

правочинів  

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

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

вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

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

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

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

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

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

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

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

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

які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності)  

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

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

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

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

будівництва) 
 

34. Примітки 

д/н  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "ДАТАГРУП" 

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

А01 №375175 

3. Дата проведення державної реєстрації 

29.10.2001 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

210709275 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

1294 

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

26.30 Виробництво обладнання зв'язку 

61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку (основний) 

61.20 Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори акцiонерiв, Генераьний директор 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк" 

2) МФО банку 

351005 

3) поточний рахунок 

26003266043700 

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

у іноземній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк" 

5) МФО банку 

351005 



6) поточний рахунок 

26003266043700 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Генеральний директор 

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

Шелемба Михайло Васильович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1986 

5) освіта** 

Вища, Київський нацiональний унiверситет iм Тараса Шевченка 

6) стаж роботи (років)** 

8.5 

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

ТОВ "МакКiнзi Компанiя Україна". Консультант  

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

16.11.2016 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Не вiдбулося змiн у 

персональному складi посадових осiб за звiтний перiод. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на 

будь-яких iнших пiдприємствах. Не надана згода на розкриття персональних даних. 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

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

Волнянська Оксана Борисiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Вища. Алма-Атинський iнститут залiзничного транспорту  



6) стаж роботи (років)** 

24 

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

ТОВ "ГАП Україна". Головний бухгалтер 

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

12.10.2016 необмежено 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Не вiдбулося змiн 

у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на 

будь-яких iнших пiдприємствах. Не надана згода на розкриття персональних даних 

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 

директор 
Шелемба Михайло Васильович - 0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 
Волнянська Оксана Борисiвна - 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 



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

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

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Датагруп Холдинг 

Лiмiтед 
д/н 

- Кiпр - Нiкосiя 1095, 

Лампусас стрiт 1 
8428371 100 8428371 0 

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

(штук) 

Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Усього 8428371 100 8428371 0 

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

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

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



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата проведення 27.02.2017 

Кворум зборів** 100 

Опис 
Протягом 2017 року прийнято 14 Рiшень єдиного акцiонера ПрАТ "Датагруп" компанiї 

Датагруп Холдинг Лiмiтед 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30.07.2002 256/10/1/02 

Управлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку в м. 

Києвi та Київськiй 

областi 

UA1007551005 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
25 5900 147500 0 

Опис д/н 

  

17.06.2005 121/10/1/2005 

Управлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку в м. 

Києвi та Київськiй 

областi 

UA1007551005 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
25 50390 1259750 0 

Опис д/н 

  

23.06.2006 278/1/06 

Державна комiсiєя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1007551005 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
25 312242 7806050 0 

Опис д/н 

  

22.12.2006 612/1/06 

Державна комiсiєя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1007551005 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
25 320430 8010750 0 

Опис д/н 



  

22.01.2008 21/10/1/2008 

Територiальне 

управлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку у м. 

Києвi 

UA1007551005 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
25 378430 9460750 0 

Опис д/н 

  

03.04.2009 92/1/09 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1007551005 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
25 566190 14154750 0 

Опис д/н 

  

30.04.2010 138/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1007551005 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
25 674939 16873475 0 

Опис д/н 

  

01.05.2011 642/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1007551005 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
25 8428259 210706475 0 

Опис д/н 

  

29.03.2011 173/1/11 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1007551005 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
25 8428371 210709275 0 

Опис д/н 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
462112 515840 0 0 462112 515840 

будівлі та споруди 407750 450048 0 0 407750 450048 

машини та обладнання 38570 46509 0 0 38570 46509 

транспортні засоби 6815 8182 0 0 6815 8182 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 8977 11101 0 0 8977 11101 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 924224 1031680 0 0 924224 1031680 

Опис д/н 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)  395802 378151 

Статутний капітал (тис. грн.)  210709 210709 

Скоригований статутний капітал (тис. грн)  0 0 

Опис д/н  

Висновок д/н 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 491300 X X 

у тому числі:   

кредит банку: АТ "Укрсиббанк" 31.08.2011 191242 16 26.12.2018 

кредит ПАТ "IНГ Банк Україна" 25.08.2011 192873 16 26.12.2018 

кредит банку: АТ "Райфайзен банк 

Аваль" 

22.09.2011 3179 16 26.12.2018 



кредит банку: АТ "Райфайзен банк 

Аваль" 

22.09.2011 20000 16 26.12.2018 

кредит банку: АТ "Райфайзен банк 

Аваль" 

14.01.2015 68317 16 26.12.2018 

кредит банку: АТ "Райфайзен банк 

Аваль" 

14.01.2015 15689 16 26.12.2018 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

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

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 2108 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 101109 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 594517 X X 

Опис: д/н 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 

«Аудит Консалт Україна» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 

35572900 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
м. Київ, вул. Кiквiдзе, 31, примiщення 15 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення 

до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 

4081 13.12.2007 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

- - - - 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

0469 

24.04.2014 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 



Пояснювальний параграф (у разі наявності) Думка iз застереженням. 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного 

товариства «ДАТАГРУП» (далi за текстом – «Товариство»). Повний 

пакет фiнансових звiтiв Товариства складається з: Балансу (Звiту про 

фiнансовий стан) станом на 31.12.2017р., Звiту про фiнансовi 

результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2017р., Звiту про рух 

грошових коштiв (за прямим методом) за 2017р., Звiту про власний 

капiтал за 2017р., Примiток до фiнансової звiтностi за 2017 р. 

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi 

«Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова 

звiтнiсть ПрАТ «ДАТАГРУП» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. 

складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Нацiональних 

Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку i вiдображає дiйсний 

фiнансовий стан ПрАТ «ДАТАГРУП», його фiнансовi результати, рух 

грошових коштiв та рух власного капiталу за рiк, що закiнчився на 

зазначену дату. 

 

Основа для думки iз застереження. 

Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi 

та вiдповiднi докази для висловлення думки аудиторiв. Зiбрана пiд 

час перевiрки iнформацiя забезпечує розумну основу для формування 

незалежної думки аудитора щодо вiдповiдностi даних фiнансових 

звiтiв їх концептуальнiй основi по окремих класах операцiй, 

вiдсутностi викривлень та достовiрностi фiнансової звiтностi i 

викладення своєї думки в аудиторському висновку. Концептуальна 

основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових 

звiтiв, визначається «Концептуальною основою фiнансової звiтностi», 

виданою РМСБО, розмiщеною на сайтi Мiнiстерства Фiнансiв 

України. Облiкова полiтика Товариства, яка вiдображає принципи та 

методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається 

фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам Нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку. Проводки в облiкових записах 

здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi 

в електроннiй формi. Ми вважаємо, що проведена аудиторська 

перевiрка забезпечує, обґрунтовану пiдставу для висловлення думки 

аудиторiв. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому 

параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан 

Товариства. 

Аудитори не мали змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї, 

яка проводилась на ПрАТ «ДАТАГРУП» перед складанням 

фiнансової звiтностi за 2017 рiк, оскiльки ця дата передувала датi, 

призначенiй для проведення аудиту, тому ми не маємо можливостi 

висловити свою думку стосовно процедури її проведення та 

результатiв. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала 

iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог 

МСА. За оцiнкою аудиторiв, вищезазначенi зауваження мають 

обмежений вплив на фiнансовi звiти (в межах суттєвостi) i не 

перекручують загальну рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства та стан 

справ в цiлому.  

Управлiнський персонал не здiйснив переоцiнку цiнних паперiв на 

основi поточних ринкових цiн i вiдобразив їх за вартiстю придбання, 

що є вiдхиленням вiд П(С)БО 12 «Фiнансовi iнвестицiї». У аудитора 

вiдсутнi вiдомостi про справедливу вартiсть фiнансових iнвестицiй 

товариства. 

Крiм того, на Товариствi пiдтвердження дебiторської заборгованостi 

проведене не в повному обсязi. Аудитор не мав змоги отримати 

достатнi i належнi аудиторськi докази щодо дебiторської та 

кредиторської заборгованостi, оскiльки пiд час проведення аудиту ми 

не отримали вiд окремих контрагентiв пiдтвердження сум 

дебiторської заборгованостi та кредиторської заборгованостi.  

Слiд зауважити, що згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про 

акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 No514-VI, зi змiнами та 

доповненнями, Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв 



товариства. Протягом 2017 року резервний капiтал у Товариствi не 

створювався. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 

(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено 

в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» 

нашого звiту. Ми є незалежними вiд компанiї згiдно з Кодексом етики 

професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в 

Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi 

обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та кодексу РМСЕБ. Ми 

вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз 

застереженням. 

 

Безперервнiсть дiяльностi 

Фiнансовi звiти було пiдготовлено на основi припущення про 

безперервнiсть функцiонування. При складаннi фiнансової звiтностi 

управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi 

компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Використання цього припущення як основи для облiку є прийнятним, 

якщо управлiнський персонал не планує лiквiдувати Товариство або 

припинити дiяльнiсть, або не має окрiм цього iншої реальної 

альтернативи.  

Пiд час виконання нами аудиту фiнансових звiтiв ми дiйшли 

висновку, що використання управлiнським персоналом припущення 

про безперервнiсть функцiонування як основи для облiку пiд час 

пiдготовки фiнансових звiтiв Товариства є доречним. Управлiнський 

персонал не iдентифiкував суттєвої невизначеностi, яка могла б 

поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання 

безперервно продовжувати дiяльнiсть та, вiдповiдно, таку 

невизначенiсть не розкрито в фiнансовiй звiтностi Товариства. При 

проведеннi аудиту фiнансової звiтностi ми також не iдентифiкували 

такої суттєвої невизначеностi. Тим не менш, нi управлiнський 

персонал, нi аудитор не можуть дати гарантiю щодо можливостi 

Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть так як майбутнi 

подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi; нами зроблена оцiнка загального 

подання, структури та змiсту фiнансової звiтностi, а також того, чи 

показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її 

складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Аудитор не може передбачати майбутнi подiї або умови, якi можуть 

обумовити припинення пiдприємством його безперервної дiяльностi. 

Вiдповiдно, вiдсутнiсть в аудиторському звiтi будь-яких згадок про 

фактори невизначеностi, що стосуються безперервностi дiяльностi, не 

може розглядатися як гарантiя здатностi суб’єкта продовжувати свою 

дiяльнiсть безперервно. 

Ключовi питання аудиту  

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

судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової 

звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi 

нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань.  

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо 

яких слiд надати в нашому звiтi додатково. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено 

найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за подання 

цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку та такий внутрiшнiй контроль, 

який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення 

складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 



унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, 

впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно 

пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не 

мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; 

вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, 

облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають 

обставинам. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв 

та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, 

вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та 

витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного 

перiоду. 

Вiдповiдальнiсть за правильнiсть пiдготовки вказаної фiнансової 

звiтностi та вступне сальдо по балансу несуть посадовi особи 

Товариства. Управлiнський персонал вiдповiдає за твердження, що 

iнформацiя щодо стосункiв пов’язаних сторiн належно вiдображенi в 

облiку, що всi виконанi операцiї вiдображенi в облiкових записах, що 

невиправленi викривлення є несуттєвими як окремо, так i для 

фiнансової звiтностi в цiлому. Управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за твердження:  

- що аудиторам надано доступ до всiєї iнформацiї, яка є доречною, всi 

облiковi реєстри та пiдтверджувальнi документи, всi протоколи 

зборiв та iн.;  

- що не має жодних планiв або намiрiв, що можуть суттєво змiнити 

балансову вартiсть або класифiкацiю активiв i зобов'язань, 

вiдображених у фiнансових звiтах;  

- що Товариство має право власностi на всi свої активи, а iнформацiя 

про обмеження права власностi надана до перевiрки; 

- що в облiку вiдображено усi зобов'язання та розкрито всi гарантiї, 

наданi третiм сторонам;  

- що не iснує подiй, що вiдбулися пiсля закiнчення перiоду та якi 

потребують додаткового коригування або розкриття у фiнансових 

звiтах або у Примiтках до них; 

- що розкрили всю iнформацiю про вiдсутнiсть випадкiв фактично 

вчиненого або пiдозрюваного шахрайства. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, 

питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як 

основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо 

управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть 

вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

компанiї. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Вiдповiдальнiстю аудитора за аудит фiнансової звiтностi є 

висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 

результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання 

вiдповiдних етичних вимог, а також планування i виконання аудиту 

для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не 

мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. 

Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку 

ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства або помилки.  

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи 

внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного 



подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою 

розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку 

вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi 

облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та 

загального подання фiнансової звiтностi. 

Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що 

фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що 

мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем 

впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до 

МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; 

вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як 

обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi 

рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової 

звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА, ми використовуємо 

професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього 

завдання з аудиту.  

Крiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення 

фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо 

й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також 

отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для 

викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 

включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;  

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що 

стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б 

вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю;  

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та 

обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв 

iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання 

управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва 

невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний 

сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. 

Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора 

до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, 

якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою 

думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 

отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або 

умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi; 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi 

включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова 

звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, 

щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, 

iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та 

суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки 

заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, 

твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо 

незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi 



могли б обґрунтовано вважитись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних 

застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого 

надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали 

найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного 

перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, 

або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке 

питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi 

наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважати його 

кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

Пiд час аудиту було зiбрано та систематизовано належнi аудиторськi 

докази для висловлення нашої думки. 

Номер та дата договору на проведення аудиту 07/02/А-18-II  

07.02.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 07.02.2018 

05.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 06.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
16620 

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

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

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2017 14 14 

2 2016 15 15 

3 2015 13 13 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори 
 

X 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  
 

X 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

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

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 
Так Ні 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган 
 

X 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

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

більше відсотків простих акцій товариства 
д/н  

Інше (зазначити) д/н 

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

непроведення 
д/н 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 
д/н 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

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

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

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

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

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) д/н 

 



д/н 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
0 

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  д/н 

Інші (запишіть)  д/н 

 

д/н 

д/н 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): д/н 
 

X 

 



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

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X 

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

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

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

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

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

трьох років? 0 

 

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

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

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Так 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 



Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Так 

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

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  
 

X 

Положення про виконавчий орган 
 

X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) 
 

X 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Ні Так Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів Так Ні Ні Так Ні 



акціонерів після їх проведення  

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Ні Ні Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Аудитор не змынювався 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились X 
 



Інше (запишіть) д/н 

 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): д/н  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 



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

управління? (так/ні) Ні 

 

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

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

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

д/н  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

д/н 
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Думка із застереженням. 
 Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 

«ДАТАГРУП» (далі за текстом – «Товариство»). Повний пакет фінансових звітів Товариства 

складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2017р., Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід) за 2017р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим 

методом) за 2017р., Звіту про власний  капітал за 2017р., Приміток до фінансової звітності за 

2017 р. 

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із 

застереженням» нашого звіту, фінансова звітність ПрАТ «ДАТАГРУП»  за рік, що закінчився 

31 грудня 2017 р. складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку і відображає дійсний фінансовий стан ПрАТ 

«ДАТАГРУП»,  його фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного капіталу за 

рік, що закінчився на зазначену дату. 

 

 

Основа для думки із застереження. 
Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази 

для висловлення думки аудиторів. Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну 

основу для формування незалежної думки аудитора щодо відповідності даних фінансових 

звітів їх концептуальній основі по окремих класах операцій, відсутності викривлень та 

достовірності фінансової звітності і викладення своєї думки в аудиторському висновку. 

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, 

визначається «Концептуальною основою фінансової звітності», виданою РМСБО, розміщеною 

на сайті Міністерства Фінансів України. Облікова політика Товариства, яка відображає 

принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова 

звітність, відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Проводки в облікових записах здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у 

звітності в електронній формі. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує, 

обґрунтовану підставу для висловлення думки аудиторів. Ті невідповідності і відхилення, які 

вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан 

Товариства. 

Аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням інвентаризації, яка проводилась на 

ПрАТ «ДАТАГРУП» перед складанням фінансової звітності за 2017 рік, оскільки ця дата 

передувала даті, призначеній для проведення аудиту, тому ми не маємо можливості висловити 

свою думку стосовно процедури її проведення та результатів. Однак, на підприємстві цю 

процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог 

МСА. За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження мають обмежений вплив на фінансові 

звіти (в межах суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та 

стан справ в цілому.  

Управлінський персонал не здійснив переоцінку цінних паперів на основі поточних 

ринкових цін  і відобразив їх за вартістю придбання, що є відхиленням від П(С)БО 12 

«Фінансові інвестиції». У аудитора відсутні відомості про справедливу вартість фінансових 

інвестицій товариства. 

Крім того, на Товаристві підтвердження дебіторської заборгованості проведене не в  

повному  обсязі. Аудитор не мав змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо 

дебіторської та кредиторської заборгованості, оскільки під час проведення аудиту ми не 

отримали від окремих контрагентів підтвердження сум дебіторської заборгованості та 

кредиторської заборгованості.  

Слід зауважити, що згідно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» від 

17.09.2008 No514-VI, зі змінами та доповненнями, Резервний капітал створюється для 



покриття збитків товариства. Протягом 2017 року резервний капітал у Товаристві не 

створювався. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними від компанії згідно з Кодексом 

етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс 

РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової 

звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та кодексу 

РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

 

Безперервність діяльності 
Фінансові звіти було підготовлено на основі припущення про безперервність 

функціонування. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе 

відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі. Використання цього припущення як основи для обліку є прийнятним, якщо 

управлінський персонал не планує ліквідувати Товариство або припинити діяльність, або не 

має окрім цього іншої реальної альтернативи.  

Під час виконання нами аудиту фінансових звітів ми дійшли висновку, що використання 

управлінським персоналом припущення про безперервність функціонування як основи для 

обліку під час підготовки фінансових звітів Товариства є доречним. Управлінський персонал 

не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність 

суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність та, відповідно, таку 

невизначеність не розкрито в фінансовій звітності Товариства. При проведенні аудиту 

фінансової звітності ми також не ідентифікували такої суттєвої невизначеності. Тим не менш, 

ні управлінський персонал, ні аудитор не можуть дати гарантію щодо можливості Товариства 

безперервно продовжувати діяльність так як майбутнi подiї або умови можуть примусити 

Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервній основi; нами зроблена оцінка 

загального подання, структури та змісту фінансової звітності, а також того, чи показує 

фінансова звітність операції та подiї, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти 

достовірного відображення. 

Аудитор не може передбачати майбутні події або умови,  які можуть обумовити 

припинення підприємством його безперервної діяльності. Відповідно, відсутність в  

аудиторському звіті будь-яких згадок про фактори невизначеності, що стосуються 

безперервності діяльності, не може розглядатися як гарантія здатності суб’єкта продовжувати 

свою діяльність безперервно. 

 

Ключові питання аудиту  
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 

розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 

формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в 

нашому звіті додатково. 

 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями, за фінансову звітність 
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за подання цієї фінансової 

звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та такий 

внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення 



складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства 

або помилки. 

 Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 

використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення 

фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; 

вибір та застосування  відповідних принципів  бухгалтерського  обліку, облікової політики, а 

також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

 Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, 

що впливають  на суми активів та зобов'язань, відображених у  фінансовій  звітності, а 

також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом  

звітного періоду. 

Відповідальність за правильність підготовки вказаної фінансової звітності та вступне 

сальдо по балансу несуть посадові особи Товариства. Управлінський персонал відповідає за 

твердження, що інформація щодо стосунків пов’язаних сторін належно відображені в обліку, 

що всі виконані операції відображені в облікових записах, що невиправлені викривлення є 

несуттєвими як окремо, так і для фінансової звітності в цілому. Управлінський персонал несе 

відповідальність за твердження:  

- що аудиторам надано доступ до всієї інформації, яка є доречною, всі облікові реєстри 

та підтверджувальні документи, всі протоколи зборів та ін.;  

- що не має жодних планів або намірів, що можуть суттєво змінити балансову вартість 

або класифікацію активів і зобов'язань, відображених у фінансових звітах;  

- що Товариство має право власності на всі свої активи, а інформація про обмеження 

права власності надана до перевірки; 

 - що в обліку відображено усі зобов'язання та розкрито всі гарантії, надані третім 

сторонам;  

- що не існує подій, що відбулися після закінчення періоду та які потребують 

додаткового коригування або розкриття у фінансових звітах або у Примітках до них; 

 - що розкрили всю інформацію про відсутність випадків фактично вчиненого або 

підозрюваного шахрайства. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 

оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи 

припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено 

найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 

звітування компанії. 

 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Відповідальністю аудитора за аудит фінансової звітності є висловлення думки щодо 

цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання 

відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від 

судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 

внаслідок шахрайства або помилки.  

 Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової 

звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 

господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової 



політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та 

загального подання фінансової звітності. 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому 

не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 

аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, 

проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї фінансової звітності. 

 Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  

Крім того, ми: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

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

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 

оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 

твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;  

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективності системи внутрішнього контролю;  

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 

оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі 

отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо 

подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити 

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 

розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 

інші питання, які могли б обґрунтовано вважитись такими, що впливають на нашу 

незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 

питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки 

такого висвітлення можуть очікувано переважати його корисність для інтересів громадськості. 



Під час аудиту було зібрано та систематизовано належні аудиторські  докази для 

висловлення нашої думки. 

 

 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит 

Консалт Україна».  

Скорочене найменування:  ТОВ «АФ «Аудит Консалт Україна». 
 

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською 

палатою України,  №4081, видане Рішенням АПУ 13.12.2007р. № 185/5., чинне до 27.10.2022р. 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0469, видане згідно рішення АПУ 

№293/4 від 24.04.2014р.. чинне до 31.12.2019р. 
 

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Кіквідзе, 31, приміщення 15,  

тел. 044 251 47 46, факс 044 251 47 43 
 
 
 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 
Перевірку річної фінансової звітності ПрАТ «ДАТАГРУП» у складі Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) станом на 31.12.2017р, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід), за 2017р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017р., Звіту про 

власний  капітал за 2017р., Приміток до фінансової звітності за 2017 р. проведено згідно з 

Договором про проведення аудиту фінансової звітності № 07/02/А-18-ІІ від 07.02.2018р. 

Період, яким охоплено проведення аудиту –01.01.2017р. –31.12.2017р. 

Дата початку перевірки  -  07.02.2018р. 

Дата закінчення перевірки – 05.04.2018р. 

Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) – 06.04.2018р. 

Місце проведення аудиту м. Київ, вул.  Смоленська, буд.31-33. 
 

 

Генеральний директор 

ТОВ «АФ «Аудит Консалт Україна»___________________________        С.О.Цибко 
сертифікат аудитора №007178 серії А,  

виданий Аудиторською Палатою України 

29.05.2014р., дійсний до 29.05.2019 р. 

 

Дата видачі аудиторського висновку        «06» квітня 2018р. 

 



     

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

                 
Коди 

                

Дата (рік, 
місяць, 
число) 

2018 

Підприємство  Приватне акціонерне товариство  "ДАТАГРУП"                                                 за ЄДРПОУ 31720260 

Територія 
   м. Київ Солом'янський район       

за 
КОАТУУ 

8038900000 

Організаційно-правова форма господарювання 
Приватна організація (установа, 

заклад)     

за 
КОПФГ 

435 

Вид економічної діяльності 
Діяльність у сфері проводового 
електрозв'язку   

 за 
КВЕД 

61.10 

Середня кількість працівників 
1 

1235                   

Адреса, телефон 03057  м. Київ Смоленська, 31/33         

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака         

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності   
                                    

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2017 р. 

              
Форма №1  Код за ДКУД 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду  

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

   I. Необоротні  активи               

Нематеріальні активи 1000 286771 280397 

     первiсна вартiсть 1001 389618 405064 

     накопичена амортизація  1002 102847 124667 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 196313 262191 

Основні засоби 1010 462112 515840 

     первiсна вартiсть 1011 1333184 1483152 

     знос  1012 871072 967312 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0 

    знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0 

Довгострокові біологічні активи 1020     

Довгостроковi фiнансовi інвестиції: 
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

1030 81605 57998 

     інші фінансові інвестиції 1035 1 1 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040     

Відстрочені податкові активи 1045     

Гудвіл 1050 14173 14173 

Iншi необоротнi активи 1090     

Усього за роздiлом I 1095 1040975 1130600 

II. Оборотні активи       

Запаси 1100 1705 3033 

     Виробничi запаси  1101 1534 1557 

     Незавершене виробництво 1102 0 184 

     Готова продукція 1103 0 0 

     Товари 1104 171 1292 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 107906 113615 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
     за виданими авансами 

1130     

     з бюджетом 1135 2578 6134 

          у тому числі з податку на прибуток 1136 0 37 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 246 58 



Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 

1145 569 569 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 29568 61563 

Поточні фінансові інвестиції 1160     

Гроші та їх еквіваленти  1165 82084 51970 

     Рахунки в банках 1167 79850 48302 

Витрати майбутніх періодів 1170 705 1662 

Інші оборотні активи 1190 3837 17766 

Усього за роздiлом II 1195 229198 256370 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 1270173 1386970 

                  

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

   I. Власний капітал 
  

    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 210709 210709 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капiтал 1410 228441 228 413 

Резервний капітал 1415 156 156 

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 1420 -61155 -43476 

Неоплачений капітал 1425     

Вилучений капітал  1430     

Усього за роздiлом I 1495 378151 395802 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
  

    

Відстрочені податкові  зобов'язання 1500 0 0 

Довгострокові кредити банкiв  1510 506298 491300 

Інші довгостроковi зобов'язання 1515 100553 103217 

Довгострокові забезпечення 1520 - - 

Цільове фінансування 1525 - - 

Усього за роздiлом IІ 1595 606851 594517 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення       

Короткострокові кредити банкiв 1600 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за:           

     довгостроковими зобов'язаннями 1610 21834 21834 

     товари, роботи, послуги  1615 82675 101841 

     розрахунками з бюджетом 1620 12039 12189 

        у тому числі з податку на прибуток 1621 0 5401 

     розрахунками зі страхування 1625 512 1015 

     розрахунками з оплати праці 1630 4429 5767 

 Поточна кредиторська заборгованість за   за одержаними авансами 1635 17300 105056 

  Поточна кредиторська заборгованість за   розрахунками з 
учасниками 

1640 0 0 

Поточні забезпечення 1660 8747 15564 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 - 

Інші поточні зобов'язання 1690 137635 133385 

Усього за роздiлом ІII 1695 285171 396651 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 - - 

Баланс 1900 1270173 1386970 

               
- 

  Генеральний директор 
      

Шелемба Михайло Васильович  

Головний бухгалтер 
    

Волнянська Оксана Борисівна 
 



      
 

 

 

        
Коди 

    
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01 

       

за 
ЄДРПОУ 

31720260 

Підприємство Приватне акціонерне товариство  "ДАТАГРУП"                                             

   

  

(найменування) 

                  Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

  

за 2017 р. 

  

      
Форма №2 

Код за 
ДКУД 1801003 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

           

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 1002199 876286 

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 -624099 -529634 

Валовий :       

     прибуток 2090 378100 346652 

     збиток 2095 - - 

Інші операційні доходи  2120 30830 35001 

Адміністративні витрати 2130 -181698 -151614 

Витрати на збут 2150 -72486 -39502 

Інші операційні витрати 2180 -13153 -14873 

Фінансовий результат від операційної діяльності:       

     прибуток 2190 141593 175664 

     збиток 2195 0 0 

Доход від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 4358 3692 

Фінансові витрати 2250 -85298 -94936 

Втрати від участі в капіталі 2255 0 0 

Інші витрати 2270 -33390 -13782 

Фінансовий результат до оподаткування:       

     прибуток 2290 27263 70638 

     збиток 2295 0 0 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -9584 0 

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування  2305 0 0 

Чистий фінансовий результат:         

     прибуток 2350 17679 70638 

     збиток 2355 0 0 

           II. СУКУПНИЙ ДОХІД 



Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - - 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 - - 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - - 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 17679 70638 

           III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 12846 11881 

Витрати на оплату праці 2505 202006 103543 

Відрахування на соціальні заходи 2510 35808 17500 

Амортизація 2515 120891 120620 

Інші операційні витрати 2520 8292 5743 

Разом 2550 379843 259287 

           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 - - 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - - 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію     2615 - - 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - - 

           Генеральний директор 
   

Шелемба Михайло Васильович  

           

           Головний бухгалтер 
   

Волнянська Оксана Борисівна 

 



        
Дата (рік, місяць, число) 2018 1 1 

          

за ЄДРПОУ 31720260 

Підприємство 
Приватне акціонерне товариство  "ДАТАГРУП"                                             

  
  

(найменування) 

                    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
    

  

за 2017 р. 

 
Форма №3 Код за ДКУД 1801004 

                              
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності       

Надходження від:       

  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1126408 987982 

  Повернення податків і зборів 3005 0 0 

    у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

  Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 105056 14459 

Надходження від повернення авансів  3020 13930 1329 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025 1048 3172 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 154 174 

Надходження від операційної оренди 3040 26109 17847 

Інші надходження 3095 34276 2379 

Витрачання на оплату:       

  Товарів (робіт, послуг) 3100 -692933 -578147 

  Праці 3105 -157698 -83672 

  Відрахувань на соціальні заходи 3110 -34450 -17601 

  Зобов’язань із податків і зборів 3115 -142149 -101291 

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 -3741 0 

 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 -98167 -79211 

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 -40241 -22080 

Витрачання на оплату авансів 3135 -10482 -18513 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 -558 -1353 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 -1043 -350 

Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами 3150 0 0 

Інші витрачання 3190 -18524 -24006 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 249144 202409 

 ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
      

Надходження від реалізації: 

  фінансових інвестицій 3200 0 0 

  необоротних активів 3205 924 842 

Надходження від отриманих:       

  відсотків 3215 0 0 

  дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 7678 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання:       

  фінансових інвестицій 3255 0 0 

  необоротних активів 3260 -171035 -67925 

Виплати за деривативами 3270 0 0 

Витрачання на надання позик 3275 0 -5450 

Інші платежі 3290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -170111 -64855 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

    

Надходження від:     



  Власного капіталу 3300 0 0 

  Отримання позик 3305 0 25825 

Інші надходження 3340 0 21364 

Витрачання на:       

  Викуп власних акцій 3345 - - 

  Погашення позик 3350 -15879 -53888 

  Сплату дивідендів 3355 -   

Витрачання на сплату відсотків 3360 -93291 -84061 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 -192 -1086 

Інші платежі 3390 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -109362 -91846 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -30329 45708 

Залишок коштів на початок року 3405 82084 36402 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410 215 -26 

Залишок коштів на кінець року 3415 51970 82084 

         
 

     Генеральний директор 
      

Шелемба Михайло Васильович  

               Головний бухгалтер 
      

Волнянська Оксана Борисівна 

                



 

          
Коди 

       
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01 

         

за 
ЄДРПОУ 

31720260 

Підприємство Приватне акціонерне товариство  "ДАТАГРУП"                                             

  

  

(найменування) 

  

             Звіт про власний капітал 
  

  

за 2017 р. 

    

         
Форма №4 

 

Код за 
ДКУД 1801005 

             

Стаття 
Код 

рядка 
  

Зареє- 
строва- 

ний 
 капітал 

Капітал у  
дооцінках 

Додатко- 
вий 

капітал 

Резервний  
капітал 

Нерозподі-
лений 

прибуток 
(непокри- 

тий 
збиток) 

Неопла- 
чений 

капітал 

Вилуче- 
ний 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 210 709 0 228 441 156 -61 155 0 0 378 151 

Коригування :                            0 

   Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок 
на початок року 

4095 210 709 0 228 441 156 -61 155 0 0 378 151 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 0 0 0 0 17 679 0 0 17 679 

Інший сукупний дохід 
за звітний період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку :                   0 

   Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Спрямування прибутку до 
   зареєстрованого капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Відрахування до 
резервного 
   капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:                 0 



   Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Погашення 
заборгованості з 
   капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:                 0 

   Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Перепродаж викуплених 
акцій 
   (часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Анулювання викуплених 
акцій 
   (часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Вилучення частки в 
капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -28 0 0 0 0 -28 

Разом змін в капіталі 4295 0 0 -28 0 17 679 0 0 17 651 

Залишок на кінець року 4300 210 709 0 228 413 156 -43 476 0 0 395 802 

             Генеральний директор 
  

Шелемба Михайло Васильович  

             Головний бухгалтер  
  

Волнянська Оксана Борисівна 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
29.11.2000  N 302 (у редакцiї наказу Міністерства фінансів України
вiд 28.10.2003 N 602)

Коди
                                       Дата (рiк, мiсяць,число) 2017 12 31

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАТАГРУП" за ЄДРПОУ 31720260

Територiя Соломянскький район за КОАТУУ 8038900000
Орган державного управлiння за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Приватна організація (установа, заклад) за КОПФГ 435
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері проводового електрозв'язку за КВЕД 61.10
Одиниця вимiру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
                      за 2017  рік

                                         Форма №5                                                       Код за ДКУД  1801008
I. Нематерiальнi активи

Залишок на Переоцiнка Нарахо- Втрати Іншi змiни за Залишок на
початок року (дооцiнка +, Вибуло за рiк вано вiд змен- рiк кiнець року

Групи Код Надiйшло уцiнка -) амортиза- шення
нематерiальних ряд- первiсна накопи- за рiк первiсної накопи- первiсна накопи- цiї за рік корисності первiсної накопи- первiсна накопи-

активiв ка (пере- чена (переоцi- ченої (переоцi- чена  за рiк (перео- ченої (перео- чена
оцiнена) аморти- неної) аморти- нена) аморти- цiненої) аморти- цінена) аморти-
вартiсть зація вартостї зації вартiсть зація вартості зації вартість зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування 010  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

природними ресурсами
Права користування 020 30664 10699 11634  -  - 1  - 3532  - 1109  - 43406 14231

майном
Права на комерційні 030 227707 38469 23  -  -  -  - 4563  -  -  - 227730 43032

позначення
Права на об'єкти 040 127 20 7  -  -  -  -  -  -  -  - 134 20

промислової власностi
Авторське право та 050 29540 5126 648  -  -  -  - 2677  - -1109  - 29079 7803

суміжні з ним права
060  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Іншi нематеріальні активи 070 101580 48533 3135  -  -  -  - 11048  -  -  - 104715 59581

Разом 080 389618 102847 15447  -  - 1  - 21820  -  -  - 405064 124667

Гудвіл 090 14173  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14173  -

Із рядка 080 графа 14      вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi                               (081)  -
                                           вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв                                                                     (082)  -
                                           вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв                                                              (083)  -
Із рядка 080 графа 5        вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань                                (084)  -
Із рядка 080 графа 15      накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)  -



II. Основнi засоби

Залишок на Надiй- Переоцiнка Вибуло за рiк Нарахо- Втрати Іншi змiни Залишок на у тому числi
Групи Код початок року шло (дооцiнка +, вано вiд за рiк кiнець року одержані за фінан- передані в опера-

основних ряд- за рiк уцiнка -) амор- змен- совою орендою тивну оренду
засобiв ка первiсна первiс- первiсна тизацiї шення первiс- первiсна первісна знос первісна знос

(пере- знос ної (пе- зносу (пере- знос за рiк корис- ної (пе- зносу (пере- знос (перео- (перео- 
оцiнена) реоцi- оцiнена) ностi реоцi- оцiнена) цінена) цінена)
вартiсть неної) вартiсть неної) вартiсть вартість вартість

вартостi варто-
стi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельнi дiлянки 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Інвестиційна 105  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 нерухомість
Капiтальнi витрати на 110  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

полiпшення земель 
Будинки, споруди та 120 645148 237398 93327  -  - 217 53 50865  -  -  - 738258 288210  -  -  -  -

передавальні пристрої
Машини та обладнання 130 534593 496023 38944  -  - 1186 873 30727  - 35  - 572386 525877  -  -  -  -

Транспортнi засоби 140 15132 8317 3361  -  - 1552 957 1399  -  -  - 16941 8759  -  -  -  -

Інструменти, прилади, 150 4051 2887 48  -  - 17 2 37  - 1  - 4083 2922  -  -  -  -

iнвентар (меблi)
Тварини 160  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Багаторiчнi насадження 170  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Іншi основнi засоби 180 14442 11312 1054  -  - 4 4 311  -  -  - 15492 11619  -  -  -  -

Бiблiотечні фонди 190  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Малоцiннi необоротні 200 118488 114050 17296  -  - 1063 917 15688  - 123  - 134844 128821  -  -  -  -

матерiальні активи
Тимчасовi (нетитульні) 210  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

споруди
Природні  ресурси 220  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Інвентарна тара 230  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Предмети прокату 240  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Іншi необоротні 250 1330 1085  -  -  - 25 25 44  - -157  - 1148 1104  -  -  -  -

матерiальнi активи
Разом 260 1333184 871072 154030  -  - 4064 2831 99071  - 2  - 1483152 967312  -  -  -  -

 Із рядка 260 графа 14      вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi                     (261)  -
                                           вартiсть оформлених у заставу основних засобiв                                                                                                                                 (262)  -
                                           залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються  (консервацiя, реконструкцiя тощо)                       (263)  -
                                           первісна (переоцінена )  вартість повністю амортизованих основних засобів                                                              (264)  -
                                           основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів                                                              (2641)  -
 Із рядка 260  графа 8           вартість основних засобів, призначених для продажу                                                                              (265)  -
                                           залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)  -
 Із рядка 260  графа 5      вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування                                                                                        (266)  -
 Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду                                                                                                                                                               (267)  -
 Із рядка 260  графа 15     знос основних засобiв, щодо яких існують обмеження права власності                                                                                      (268)  -
 Із рядка 105  графа 14     вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю                                                                                 (269)  -



III. Капiтальнi iнвестицiї

Найменування показника Код За рiк На кiнець
рядка року

1 2 3 4
Капiтальне будiвництво 280  -  -
Придбання (виготовлення) основних засобiв  290 231688 252379
Придбання (виготовлення) iнших 300 19276 9310
необоротних матерiальних активiв
Придбання (створення) нематерiальних активів 310 5216 446
Придбання (вирощуваня) довгострокових біологічних активів 320  -  -
Іншi 330  - 56
Разом 340 256180 262191

 Із рядка 340  графа 3      капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість                                                                                   (341)  -
                                      фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)  -

IV. Фiнансовi iнвестицiї

Найменування показника Код За рiк На кiнець року
рядка довгостроковi поточнi

1 2 3 4 5
А. Фiнансовi iнвестицiї за методом
 участi в капiталi в:
асоцiйованi пiдприємства 350  - 57998  -
дочiрнi пiдприємства 360  -  -  -
спiльну дiяльнiсть 370  -  -  -
Б. Іншi Фiнансовi iнвестицiї в:
частки i паї у статутному капіталі 380  - 1  -
iнших пiдприємств
акцiї 390  -  -  -
облiгацiї 400  -  -  -
iншi 410  -  -  -
Разом (розд.А + розд.Б) 420  - 57999  -

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)             Іншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  вiдображенi:
за собiвартiстю (421) 1
за справедливою вартiстю (422)  -
за амортизованою собiвартiстю (423)  -

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)            Поточнi фiнансовi iнвестицiї відображені:
за собiвартiстю (424)  -
за справедливою вартiстю (425)  -
за амортизованою собiвартiстю (426)  -



V. Доходи i витрати

Найменування показника Код Доходи Витрати
рядка

1 2 3 4
А. Іншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв 440 21757  -

Операцiйна курсова рiзниця 450 1767 4054

Реалiзацiя iнших оборотних активiв 460 770 563

Штрафи, пенi, неустойки 470 244 140

Утримання об'єктiв житлово-комунального 480  -  -
 i соцiально-культурного призначення
Іншi операцiйнi доходи i витрати 490 6292 8396

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 533

непродуктивні витрати і втрати 492 X  -

Б. Доходи i витрати вiд участi в
капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства 500  -  -

дочiрнi пiдприємства 510  -  -

спiльну дiяльнiсть 520  -  -

В. Іншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди 530  -      x
Проценти 540     x 84545

Фiнансова оренда активiв 550  -  -

Іншi фiнансовi доходи i витрати 560  - 753

Г. Іншi доходи i витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 570  -  -

Доходи від об'єднання підприємств 580  -  -

Результат оцінки корисності 590  -  -

Неоперацiйна курсова рiзниця 600 4246 8104

Безоплатно одержанi активи 610 55      x
Списання необоротних активiв 620     x 526

Іншi доходи i витрати 630 57 24760

Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю  (товарами, роботами, послугами)                      (631)  -
Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами                                                                       (632)  - %
Із рядків 540-560  гр. 4    фінансові витрати, уключені до собівартості активів  (633)  -



VI. Грошовi кошти

Найменування показника Код На кiнець року
рядка

1 2 3
Готівка 640  -
Поточний рахунок у банку 650 48302
Іншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки) 660  -
Грошовi кошти в дорозi 670 3668
Еквiваленти грошових коштiв 680  -
Разом 690 51970

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)     Грошовi кошти, використання яких обмежено (691)  -

VII. Забезпечення і резерви

Збiльшення за звiт. рiк Використано Сторновано Сума очiкува-
Види забезпечень Код Залишок у звiтному невикорис- ного вiдшкоду- Залишок

i резервiв рядка на початок нараховано додатковi роцi тану суму у вання витрат на кiнець
року (створено) вiдрахуван- звiтному iншою стороною, року

ня роцi що врахована
при оцiнцi за-

безпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710 7995 19005  - 12560  -  - 14440

Забезпечення наступних витрат на додаткове 720  -  -  -  -  -  -  -

пенсiйне забезпечення
Забезпечення наступних витрат на виконання 730  -  -  -  -  -  -  -

гарантійних зобов'язань
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740  -  -  -  -  -  -  -

Забезпечення наступних витрат на виконання 750  -  -  -  -  -  -  -

зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв
760  -  -  -  -  -  -  -

770  -  -  -  -  -  -  -

Резерв сумнiвних боргiв 775 3390 533  - 1098  -  - 2825

Разом 780 11385 19538  - 13658  -  - 17265



VIII.Запаси

Код Балансова вар- Переоцiнка за рiк
Найменування показника рядка тiсть на кiнець збiльшення чистої

року вартостi реалiзацiї * уцiнка
1 2 3 4 5

Сировина i матерiали 800 398  -  -

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi 810  -  -  -

вироби
Паливо 820 92  -  -

Тара i тарнi матерiали 830 3  -  -

Будiвельнi матерiали 840  -  -  -

Запаснi частини 850 1064  -  -

Матерiали сiльськогосподарського 860  -  -  -

призначення
Поточні біологічні активи 870  -  -  -

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 880  -  -  -

Незавершене виробництво 890 184  -  -

Готова продукцiя 900  -  -  -

Товари 910 1292  -  -

Разом 920 3033  -  -

Із рядка 920 графа 3  Балансова вартiсть запасiв:
                      вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї                                                        (921)  -
                      переданих у переробку                                                                                            (922)  -
                      оформлених в заставу                                                                                            (923)  -
                      переданих на комiсiю                                                                                               (924)  -
Активи на вiдповiдальному зберiганнi  (позабалансовий рахунок 02)  (925)  -
З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)     запаси, призначені для продажу  (926)  -

    * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси".



IX. Дебiторська заборгованiсть

 Код  Всього на   у т.ч. за строками непогашення
   Найменування показника рядка  кiнець року

до 12 мiсяцiв  вiд 12 до  вiд 18 до
 18 мiсяцiв 36 мiсяцiв

              1   2      3      4       5      6
Дебiторська заборгованiсть за  940 113615 113615  -  -
товари, роботи, послуги
Інша поточна дебiторська  950 61563 61563  -  -
заборгованiсть

Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi                          (951)  -
Iз рядкiв 940 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов'язаними сторонами (952)  -

X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей

Найменування показника Код Сума
рядка

1 2 3
Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 960  -

Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi 970  -

Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв , за 980  -
якими на кiнець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

XI. Будiвельнi контракти

Найменування показника Код
рядка Сума

1 2 3
Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк 1110  -
Заборгованiсть на кiнець звiтного року:
валова замовникiв 1120  -
валова замовникам 1130  -
з авансiв отриманих 1140  -
Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150  -
Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами 1160  -



XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код

рядка Сума
1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 9584
Вiдстроченi податковi активи: на початок звiтного року 1220  -
на кiнець звiтного року 1225  -
Вiдстроченi податковi зобов'язання: на початок звiтного року 1230  -
на кiнець звiтного року 1235  -
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 1240 9584
у тому числi:
поточний податок на прибуток 1241 9584
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1242  -
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1243  -
Вiдображено у складi власного капiталу - усього 1250  -
у тому числi:
поточний податок на прибуток 1251  -
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1252  -
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1253  -

XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань
Найменування показника Код

рядка Сума
1 2 3

Нараховано за звiтний рiк 1300 120891
Використано за рiк - усього 1310  -
в тому числi на:
будiвництво об'єктiв 1311  -
придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв 1312  -
з них машини та обладнання 1313  -
придбання (створення) нематерiальних активiв 1314  -
погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик 1315  -

1316  -
1317  -



XIV. Біологічні активи
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок вибуло за рік нарахо- втрати вигоди залишок на кінець залишок
Групи Код  року надійшло вано від змен- від  року на надійшло зміни вибуло залишок

біологічних ряд- первісна накопи-  за рік первісна накопи- аморти- шення  віднов- первісна накопи- початок  за рік вартості за рік на кінець
активiв ка  вартість чена  вартість чена зації корис- лення вартість чена  року  за рік року

амор- амор- за рік ності корис- амор-
тизація тизація ності тизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні
 активи – усього
   в тому числі: 1410  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
робоча худоба 1411  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
продуктивна худоба 1412  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
багаторічні насадження 1413  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

1414  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
інші  довгострокові 
біологічні  активи 1415  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Поточні біологічні активи – 
усього
   в тому числі:  1420  - х  -  - х х  -  -  - х  -  -  -  -  -
тварини на вирощуванні 
та відгодівлі 1421  - х  -  - х х  -  -  - х  -  -  -  -  -
біологічні активи в стані
 біологічних перетворень 
(крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі) 1422  - х  -  - х х  -  -  - х  -  -  -  -  -

1423  - х  -  - х х  -  -  - х  -  -  -  -  -
інші поточні біологічні 
активи 1424  - х  -  - х х  -  -  - х  -  -  -  -  -
Разом 1430  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14        вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (1431)  -
Із рядка 1430 графа 6 і графа 16        залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість  (1432)  -
                                                        поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,
                                                        утрачених унаслідок надзвичайних подій 
Із рядка 1430 графа 11 і графа 17      балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені  (1433)  -
                                                        законодавством обмеження права власності



ХV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Вартість  Витрати, по- Результат від Фінансовий результат
Найменування  показника Код первісного  в'язані з  первісного визнання (прибуток +, збиток -) від

рядка визнання біологічними  Уцінка Виручка від  Собівартість  первісного 
перетворен- дохід витрати реалізації реалізації реалізації визнання та 

нями реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та додаткові біологічні активи
 рослинництва - усього 1500  -  -  - (  - )  -  -  -  -  -
    у тому числі: 
       зернові і зернобобові 1510  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
           з них:
              пшениця 1511  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
              соя  1512  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
соняшник  1513  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
ріпак 1514  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
цукрові буряки (фабричні)  1515  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
картопля  1516  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
інша продукція рослинництва  1518  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
додаткові біологічні активи  рослинництва 1519  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
Продукція та додаткові біологічні активи
 тваринництва - усього 1520  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
    у тому числі: 
       приріст живої маси – усього 1530  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
           з нього:
              великої рогатої худоби  1531  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
             свиней  1532  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
молоко 1533  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
вовна 1534  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
яйця 1535  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
інша продукція тваринництва 1536  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
додаткові біологічні активи тваринництва 1537  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
продукція рибництва 1538  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -

1539  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 1540  - (  - )  - (  - )  -  - (  - )  -  -

     Керiвник          Шелемба Михайло Васильович

   Головний бухгалтер  Волнянська Оксана Борисівна


