
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Генеральний 

директор 
      

Свешнiкова Тетяна Iванiвна 

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

                        М.П. 
26.04.2017 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКЕ 

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ХОЛОДМАШ" 

2. Організаційно-

правова форма 

емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

емітента 

00217863 

4. Місцезнаходження 

емітента 

65005 Одеська область Малiновський м.Одеса вул. Головкiвська,  

57/1 

5. Міжміський код, 

телефон та факс 

емітента 

048 730-49-10 048 730-49-10 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
office@holodmash.od.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 
24.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

79 (2584) Вiдомостi  Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку 

  

26.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на сторінці http://holodmash.od.ua 
в мережі 

Інтернет 
26.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

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

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

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

звітного періоду 
  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

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

правочинів 
  

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 станом на кінець звітного року 
  

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

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

включено до складу іпотечного покриття 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

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

обліку (у разі наявності) 
X 

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

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

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

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

будівництва) 

  

34. Примітки Лiцензiй (дозволiв) на провадження певних видiв дiяльностi вiдповiдно до Закону України "Про 

лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" немає. 

Протягом звiтного перiоду емiтент не приймав  участi в створеннi юридичних осiб 

Посада корпоративного секретаря не передбачена. 

ПАТ ОВО "Холодмаш"   не користується послугами рейтингового агенства тому, що у статутному фондi не має 

державної частки, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, та не займає монопольне 

(домiнуюче) становище.  

Випуска облiгацiй, похiднiх ЦП, а також iнших цiнних паперiв не було.  

Викупу акцiй власного випуску протягом звiтного перiоду не здiйснювалось.  

Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому не 

розкривають iнформацiю вiдповiдно до таблиць, що мiстяться у пiдпунктах  "Iнформацiя про обсяги виробництва 

та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та  "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" .  

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про 

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

надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть протягом звiтного перiоду  

вiдсутня. 

Iнформацiї про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв немає (немає випуску 

боргових цiнних паперiв).  

Звiт про стан об"єкта нерухомостi не надається в зв"язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.  

Звiт про корпоративне управлiння вiдсутнiй тому, що товариство не являється фiнансовою установою. 

 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

"ХОЛОДМАШ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 ААБ  054405 

3. Дата проведення державної реєстрації  28.11.2001 

4. Територія (область)  Одеська область 

5. Статутний капітал (грн.)  6605060.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 12 

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

28.25 
 ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО 

УСТАТКОВАННЯ 

 41.20  БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 

 46.69  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ 

10. Органи управління 

підприємства 
Акціонерне товариство 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 Акцiонерний банк "Пiвденний", м.Одеса 

2) МФО банку  328209 

3) Поточний рахунок  26001314883 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 Акцiонерний банк "Пiвденний", м.Одеса 

5) МФО банку  328209 

6) Поточний рахунок  26002324883 

 



IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

     0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Засновниками товариства є акцiонери товариства 

згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
д/н 100.000000000000 

Усього 100.000000000000 

 



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 

Свешнікова Тетяна Іванівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   згоди на розкриття паспортних даних не надано 

4) рік народження** 1958 

5) освіта** Вища ,  Одеський технологічний інститут холодильної 

промисловості 

6) стаж роботи (років)** 45 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Гамбрінус", директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

06.04.2015 безстроково 

9) опис    ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Товариства є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який 

здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. 

Генеральний директор, з метою реалiзацiї порядку прийняття рiшень особою, яка здiйснює повноваження 

одноосiбного виконавчого органу, одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть ухвалює всi 

рiшення щодо питань, якi складають його компетенцiю, встановлену Статутом Товариства та чинним 

законодавством, шляхом вчинення вiдповiдний дiй, надання розпоряджень, складання наказiв тощо. 

Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства та 

органiзовує виконання їх рiшень. 

До компетенцiї Генерального директора належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що 

вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, зокрема: 

1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектiв: 

а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства; 

б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, 

мiсяць тощо; 

в) iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 

2) розробка та затвердженнi поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та 

забезпечення їх реалiзацiї; 

3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи; 

4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, 

складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх 

подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; 

5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв 

Товариства, що регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; 

6) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним 

законодавством та Статутом, а також забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог 

законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами 

та/або Наглядовою радою рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз 

заiнтересованiстю; 

7) розробка та затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, посадових 

iнструкцiй та посадових окладiв (у межах затверджених бюджетiв Товариства) його працiвникiв (окрiм 

працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою 

Товариства); призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 

8) пiдбiр працiвникiв Товариства та укладення з ними трудових договорiв (окрiм працiвникiв, пiдписання 

трудових договорiв з якими чинним законодавством та Статутом здiйснюють iншi особи); 

9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом та iншими внутрiшнiми 

нормативними документами Товариства) договорiв Товариства та органiзацiя їх виконання; укладення (за 

погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства; 

10) представлення iнтересiв Товариства у судових органах та органах державної влади та управлiння; 

подання вiд iменi Товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо; 

11) визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та 

способiв надання її акцiонерам та iншим особам; 

12) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та 

порядку, визначених чинним законодавством та Статутом; 

13) виконання iнших повноважень, що передбаченi чинним законодавством, Статутом та iншими 

внутрiшнiми нормативними документами Товариства. 

Виконуючи власнi повноваження, Генеральний директор має право: 

1) скликати наради за участi визначених ним працiвникiв Товариства, визначати їх порядок денний та 

голосувати на них; 

2) розподiляти обов'язки мiж працiвниками Товариства вiдповiдно до штатного розкладу; 



3) в межах власної компетенцiї видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма 

працiвниками Товариства; 

4) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 

5) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах власної 

компетенцiї; 

6) видавати довiреностi на здiйснення повноважень, що складають компетенцiю Генерального директора, 

визначену чинним законодавством та  Статутом; 

7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних 

зборiв та Наглядової ради; 

8) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 

9) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення 

(видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до 

положень  Статуту; 

10) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати 

стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 

11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з 

чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади заступника  директора, директора, непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства не має. 

Загальнiй стаж роботи 45 років. 

Протягом звітного року посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала 

Обiймає посаду заступника директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Теком Девелопмент", 

м.Одеса, вул.Михайлівська, 44, каб. 611. 

 

Протягом звітного періоду змін на посаді Генерального директора не відбувалось. 

 

 

 

 

1) посада Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Вєлкова Світлана Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КЕ 677471 14.08.1997 Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в 

Одеській області 

4) рік народження** 1972 

5) освіта** Вища, 

6) стаж роботи (років)** 26 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Енергосистема", головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

11.11.2014 безстроково 

9) опис    Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi i контроль за 

дбайливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв та збереженням власностi 

пiдприємства. Формувати вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику 

виходячи iз структури i особливостей дiяльностi пiдприємства. 

Проводит роботу з пiдготовки i ухвалення робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, 

якi використовуються для оформлення господарських операцiй, по яких не передбаченi типовi форми, а 

також забезпеченню порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських 

операцiй, дотриманню технологiй обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. 

Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi пiдприємства на пiдставi 

максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i використаннi сучасних технiчних засобiв i 

iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формуваннi i своєчасному 

представленнi повної й достовiрної бухгалтерської iнформацiї пiдприємства, його майнового стану, доходiв 

та витрат. 

 

Загальнiй стаж роботи 26 років. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера. 

Протягом звітного року посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, пакетом акцій в статутному капіталі 

Товариства не володіє 

Працює ТОВ "Фiнпрод", головний бухгалтер - м. Одеса, вул. Михайлiвська, 44, каб. 205. 

Протягом звітного періоду змін на посаді головного бухгалтера не відбувалось. 

 

 

 

 

1) посада Голова  наглядової ради 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної Саранiна Галина Юрiївна 



особи або повне найменування 

юридичної особи 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   згоди на розкриття паспортних даних не надано 

4) рік народження** 1964 

5) освіта** Вища , Алтайський політехничний інститут   ім.Ползунова 

6) стаж роботи (років)** 30 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

КУА "Теком ессет менеджмент", начальник відділу 

операційного контролю 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

04.04.2014 на 3 роки 

9) опис    Голова наглядової ради Товариства обирається на засiданнi Наглядової ради з числа обраних 

Загальними зборами членiв Наглядової ради бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. 

Голова Наглядової ради: 

1) планує та органiзовує її роботу; 

2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; 

3) пропонує Наглядовiй радi кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря; 

4) пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з Генеральним директором Товариства, а 

також трудовий/цивiльно-правовий договiр з членом ревiзiйної комiсiї та трудовий/цивiльно-правовий 

договiр щодо виконання повноважень Корпоративного секретаря;; 

5) виконує iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством,  Статутом та Положенням про 

Наглядову раду. 

 

Загальнiй стаж роботи 30 років. Протягом останніх 5 років  своєї  діяльності обіймала посади  начальника 

планово-технічного відділу, начальника відділу операційного контролю, непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.  

Протягом звітного року посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала.  

Працює КУА "Теком ессет менеджмент", начальник відділу операційного контролю, 65005, м.Одеса, 

вул.Михайлівська,  44. 

 

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ОВО "Холодмаш" від 04.04.2014 року, відповідно до норм чинного 

законодавства та Статуту продовжено повноваження  на строк 3 роки. 

Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. 

 

1) посада Член наглядової ради 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Крагель  Микола  Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КК 485707 21.07.2000 Бiляївський РВ УМВС України в 

Одеськiй областi 

4) рік народження** 1977 

5) освіта** Вища, Одеська національна юридична академія 

6) стаж роботи (років)** 21 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ТОВ "КУА Теком ессет менеджмент", заступник  начальникма 

юридичного відділу 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

04.04.2014 на 3 роки 

9) опис    Член наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може 

передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової ради – юридичної особи – акцiонера 

Товариства. 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 

1) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 

заснування, придбання у будь-який спосiб акцiй (паїв, часток) iнших юридичних осiб; 

2) прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження 

передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90 

% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi 

внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв; 

3) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень; 

4) призначення та вiдкликання керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, 

прийняття рiшення про притягнення їх до майнової вiдповiдальностi; 

5) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним 

законодавством та Статутом, а також забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог 

законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами акцiонерiв рiшень 

про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю; 

6) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного 

правочину; 



7) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у 

випадках, передбачених чинним законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання 

про вчинення цих правочинiв; 

8) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 

виплати дивiдендiв, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати 

дивiдендiв; 

9) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також ймовiрностi визнання 

Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй; 

10) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп; 

11) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою контрольного пакету акцiй Товариства; 

12) прийняття рiшень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, попереднє 

затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру його винагороди; 

13) обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

14) обрання оцiнювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

15) затвердження ринкової вартостi майна (акцiй) Товариства у випадках, передбачених чинним 

законодавством та Статутом; 

16) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства; затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

17) затвердження всiх Положень Товариства окрiм Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, 

Генерального директора та Ревiзiйної комiсiї; 

18) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання 

iнформацiї особам, якi не є акцiонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що 

становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до 

конфiденцiйної iнформацiї, з урахуванням положень  Статуту. Здiйснення контролю за розкриттям 

iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 

19) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 

20) вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема: 

а) пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних 

зборiв); 

б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, 

Генерального директора, або Ревiзiйної комiсiї; 

в) обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв; 

г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних 

зборiв; 

д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства; посадових осiб 

Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства; представникiв органу, який представляє 

права та iнтереси трудового колективу Товариства; будь-яких iнших осiб; 

є) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується 

виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; 

ж) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 

21) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; 

пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених 

законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або 

видiлу; 

22) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, 

видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану 

подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або 

розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу); 

23) ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного фiнансового плану, бiзнес-планiв та здiйснення 

контролю за їх реалiзацiєю; 

24) обрання та вiдкликання Генерального директора Товариства, через обрання та вiдкликання 

повноважень Генерального директора Товариства; 

25) попереднє затвердження умов контракту, який буде укладатись з Генеральним директором Товариства, 

встановлення розмiру його винагороди; 

26) надання дозволу Генеральному директору на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) 

гарантiй; 

27) надання Генеральному директору Товариства дозволiв на вiдчуження та (або) придбання, набуття 

iншим способом у власнiсть та (або) управлiння корпоративних прав юридичних осiб; 

28) надання Генеральному директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами 

Товариства у статутному фондi (капiталi) юридичних осiб, включаючи права на управлiння, отримання 

вiдповiдної частки прибутку таких юридичних осiб, а також частки активiв у разi їх лiквiдацiї; 

29) надання Генеральному директору дозволу на укладання угод про заставу та iпотеку; 

30) прийняття рiшення стосовно питань, пов’язаних з володiнням, користуванням та розпорядженням 

майном (в т.ч., але не виключно, укладання договорiв продажу, мiни, лiзингу, ренти, застави, iпотеки, 

управлiння майном, доручення, комiсiї на будь-який строк та оренди на строк вище одного року); 



31) прийняття рiшення, у тому числi укладення правочинiв, стосовно поточної господарської дiяльностi, що 

не стосується володiння, користування та розпорядження майном Товариства, якщо за умови такого 

рiшення (у тому числi правочину) передбачено здiйснення Товариством передоплати у сумi вище 10 000 (ста 

тисяч) гривень; 

32) прийняття рiшення стосовно поточної господарської дiяльностi вiдносно проведення Товариством будь-

яких ремонтiв на суму вище 10 000 (десяти тисяч) гривень; 

33) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень 

та призначення виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства; 

34) iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України. 

 

Загальнiй стаж роботи 21 рік. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади юриста-

консульта, заступника начальника юридичного відділу, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

Протягом звітного року посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала.  

Працює в ТОВ "КУА Теком ессет менеджмент" заступником начальника юридичного відділу, м.Одеса, вул. 

Михайлiвська, 44. 

 

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ОВО "Холодмаш" від 04.04.2014 року, відповідно до норм чинного 

законодавства та Статуту продовжено повноваження  на строк 3 роки. 

Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. 

 

 

1) посада Голова ревiзiйной комiсiї 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Дiдух Сергiй Мирославович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 942576 15.06.2000 Апостолевський  РВ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 1984 

5) освіта** Вища, Одеська національна академія харчових технологій 

(ОНАХТ) 

6) стаж роботи (років)** 13 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Начальник вiддiлу проектного управлiння ТОВ "КУА "Теком 

ессет менеджмент" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

04.04.2014 на 3 роки 

9) опис    Керiвництво роботою Ревiзiйної комiсiї здiйснює її Голова. 

Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, вiднесенi до її компетенцiї на своїх засiданнях. Ревiзiйна комiсiя здiйснює 

свою дiяльнiсть шляхом проведення перевiрок (ревiзiй), а також службових розслiдувань за фактами 

виявлених порушень. Пеpевipки фiнансово-господаpської дiяльностi Правлiння Товаpиства пpоводяться 

Ревiзiйною комiсiєю за доpученням Загальних збоpiв Акцiонеpiв, Наглядовоїої ради, за її власною 

iнiцiативою чи за вимогою Акцiонеpiв, що володiють в сукупностi бiльше 10 вiдсоткiв голосiв. Ревiзiйнiй 

комiсiї Товариства повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтеpськi або iншi документи i особистi 

пояснення посадових осiб на її вимогу.Ревiзiйна комiсiя доповiдає про pезультати пpоведених нею пеpевipок 

Загальним збоpам Акцiонеpiв та Спостережнiй радi. Ревiзiйна комiсiя складає висновки за piчними звiтами i 

балансами. 

Ревiзiйна комiсiя в межах власних повноважень проводить: 

1) перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками перевiрки 

Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 

а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 

б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; 

2) спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння 

Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не 

менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. 

Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збоpи Акцiонеpiв не мають пpава затвеpджувати рiчний баланс. 

 

Загальнiй стаж роботи 13 років. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади аналiтика 

консолiдованої iнформацiї, начальника вiддiлу проектного управлiння, непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. 

Протягом звітного року посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала.  

Працює на посадi начальника вiддiлу проектного управлiння ТОВ "КУА "Теком ессет менеджмент", 

м.Одеса, вул. Михайлiвська, 44 та асистентом кафедри економiки промисловостi - ОНАХТ , м.Одеса, 

вул.Канатна, 112. 

 

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ОВО "Холодмаш" від 04.04.2014 року, відповідно до норм чинного 

законодавства та Статуту продовжено повноваження  на строк 3 роки. 

Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. 

 



 

1) посада Член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Мосейчук Олександр Йосипович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КЕ 252890 15.07.1996 Iллiчiвський  РВ ОМУ УМВС України в 

Одеськiй областi 

4) рік народження** 1953 

5) освіта** Вища, Одеській технологічний інститут холодильної 

промисловості (ОТІХП). 

6) стаж роботи (років)** 41 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Заступник начальника служби матерiального забезпечення i 

транспорту ПАТ ОВО "Холодмаш. 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

04.04.2014 на 3 роки 

9) опис    Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, вiднесенi до її компетенцiї на своїх засiданнях. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює свою дiяльнiсть шляхом проведення перевiрок (ревiзiй), а також службових 

розслiдувань за фактами виявлених порушень. Пеpевipки фiнансово-господаpської дiяльностi Правлiння 

Товаpиства пpоводяться Ревiзiйною комiсiєю за доpученням Загальних збоpiв Акцiонеpiв, Наглядовоїої 

ради, за її власною iнiцiативою чи за вимогою Акцiонеpiв, що володiють в сукупностi бiльше 10 вiдсоткiв 

голосiв. 

Ревiзiйнiй комiсiї Товариства повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтеpськi або iншi документи i особистi 

пояснення посадових осiб на її вимогу. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про pезультати пpоведених нею пеpевipок 

Загальним збоpам Акцiонеpiв та Спостережнiй радi. Ревiзiйна комiсiя складає висновки за piчними звiтами i 

балансами. 

Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збоpи Акцiонеpiв не мають пpава затвеpджувати рiчний баланс. 

Ревiзiйна комiсiя в межах власних повноважень проводить: 

1) перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками перевiрки 

Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 

а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 

б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; 

2) спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння 

Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не 

менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. 

 

Загальнiй стаж роботи 41  рік. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади майстра, 

iнженера, виконуючого обов'язки заступника начальника вiддiлу комплектацiї, начальника бюро 

спецмашин, начальника вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення, непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. 

Протягом звітного року посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала.  

Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

 

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ОВО "Холодмаш" від 04.04.2014 року, відповідно до норм чинного 

законодавства та Статуту продовжено повноваження  на строк 3 роки. 

Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. 

 

1) посада Член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Аладишева Надiя Iванiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КК 138827, 13.11.1998 Iллiчiвський  РВ ОМУ УМВС України в 

Одеськiй областi 

4) рік народження** 1953 

5) освіта** Вища, Одеській електротехнічний інститут зв'язку ім  

О.С.Попова (ОЕІЗ) 

6) стаж роботи (років)** 46 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ОВО "ХОЛОДМАШ",    енергетик 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

04.04.2014 на 3 роки 

9) опис    Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, вiднесенi до її компетенцiї на своїх засiданнях. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює свою дiяльнiсть шляхом проведення перевiрок (ревiзiй), а також службових 

розслiдувань за фактами виявлених порушень. Пеpевipки фiнансово-господаpської дiяльностi Правлiння 

Товаpиства пpоводяться Ревiзiйною комiсiєю за доpученням Загальних збоpiв Акцiонеpiв, Наглядовоїої 

ради, за її власною iнiцiативою чи за вимогою Акцiонеpiв, що володiють в сукупностi бiльше 10 вiдсоткiв 

голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтеpськi або iншi документи i 



особистi пояснення посадових осiб на її вимогу. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про pезультати пpоведених нею 

пеpевipок Загальним збоpам Акцiонеpiв та Спостережнiй радi. 

Ревiзiйна комiсiя в межах власних повноважень проводить: 

1) перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками перевiрки 

Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 

а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 

б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; 

2) спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння 

Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не 

менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. 

Ревiзiйна комiсiя складає висновки за piчними звiтами i балансами. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї 

Загальнi збоpи Акцiонеpiв не мають пpава затвеpджувати рiчний баланс. 

 

Загальнiй стаж роботи 46 років. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади iнженера , 

енергетика, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Протягом звітного року посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала 

Працює технічним робітником, ТОВ "Юртал", пров. Сабанський , буд. 4-а,  офіс № 1 

 

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ОВО "Холодмаш" від 04.04.2014 року, відповідно до норм чинного 

законодавства та Статуту продовжено повноваження  на строк 3 роки. 

Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. 

 

1) посада Член наглядової ради 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Ремінський  Максим Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   згоди на розкриття паспортних даних не надано 

4) рік народження** 1986 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 11 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ТОВ "КУА Теком ессет менеджмент", економіст 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

04.04.2014 три роки 

9) опис    Член наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може 

передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової ради – юридичної особи – акцiонера 

Товариства. 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 

1) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 

заснування, придбання у будь-який спосiб акцiй (паїв, часток) iнших юридичних осiб; 

2) прийняття рiшення про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження 

передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90 

% простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi 

внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв; 

3) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень; 

4) призначення та вiдкликання керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, 

прийняття рiшення про притягнення їх до майнової вiдповiдальностi; 

5) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним 

законодавством та Статутом, а також забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог 

законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами акцiонерiв рiшень 

про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю; 

6) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного 

правочину; 

7) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у 

випадках, передбачених чинним законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання 

про вчинення цих правочинiв; 

8) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 

виплати дивiдендiв, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати 

дивiдендiв; 

9) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також ймовiрностi визнання 

Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй; 

10) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп; 

11) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою контрольного пакету акцiй Товариства; 

12) прийняття рiшень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, попереднє 

затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру його винагороди; 



13) обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

14) обрання оцiнювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

15) затвердження ринкової вартостi майна (акцiй) Товариства у випадках, передбачених чинним 

законодавством та Статутом; 

16) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства; затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

17) затвердження всiх Положень Товариства окрiм Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, 

Генерального директора та Ревiзiйної комiсiї; 

18) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання 

iнформацiї особам, якi не є акцiонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що 

становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до 

конфiденцiйної iнформацiї, з урахуванням положень  Статуту. Здiйснення контролю за розкриттям 

iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 

19) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 

20) вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема: 

а) пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних 

зборiв); 

б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, 

Генерального директора, або Ревiзiйної комiсiї; 

в) обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв; 

г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних 

зборiв; 

д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства; посадових осiб 

Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства; представникiв органу, який представляє 

права та iнтереси трудового колективу Товариства; будь-яких iнших осiб; 

є) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується 

виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; 

ж) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 

21) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; 

пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених 

законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або 

видiлу; 

22) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, 

видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану 

подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або 

розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу); 

23) ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного фiнансового плану, бiзнес-планiв та здiйснення 

контролю за їх реалiзацiєю; 

24) обрання та вiдкликання Генерального директора Товариства, через обрання та вiдкликання 

повноважень Генерального директора Товариства; 

25) попереднє затвердження умов контракту, який буде укладатись з Генеральним директором Товариства, 

встановлення розмiру його винагороди; 

26) надання дозволу Генеральному директору на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) 

гарантiй; 

27) надання Генеральному директору Товариства дозволiв на вiдчуження та (або) придбання, набуття 

iншим способом у власнiсть та (або) управлiння корпоративних прав юридичних осiб; 

28) надання Генеральному директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами 

Товариства у статутному фондi (капiталi) юридичних осiб, включаючи права на управлiння, отримання 

вiдповiдної частки прибутку таких юридичних осiб, а також частки активiв у разi їх лiквiдацiї; 

29) надання Генеральному директору дозволу на укладання угод про заставу та iпотеку; 

30) прийняття рiшення стосовно питань, пов’язаних з володiнням, користуванням та розпорядженням 

майном (в т.ч., але не виключно, укладання договорiв продажу, мiни, лiзингу, ренти, застави, iпотеки, 

управлiння майном, доручення, комiсiї на будь-який строк та оренди на строк вище одного року); 

31) прийняття рiшення, у тому числi укладення правочинiв, стосовно поточної господарської дiяльностi, що 

не стосується володiння, користування та розпорядження майном Товариства, якщо за умови такого 

рiшення (у тому числi правочину) передбачено здiйснення Товариством передоплати у сумi вище 10 000 (ста 

тисяч) гривень; 

32) прийняття рiшення стосовно поточної господарської дiяльностi вiдносно проведення Товариством будь-

яких ремонтiв на суму вище 10 000 (десяти тисяч) гривень; 

33) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень 

та призначення виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства; 

34) iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України. 

 

Загальнiй стаж роботи 11 рокiв. Протягом  останніх 5 років  своєї  діяльності обіймає посаду економіста, 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не 

має.  

Протягом звітного року посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала.  



Працює в ТОВ "КУА Теком ессет менеджмент" - економіст відділу операційного контролю, м.Одеса, вул. 

Михайлiвська, 44. 

Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. 

 

 

 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Головний 

бухгалтер 

Вєлкова Світлана 

Миколаївна 

КЕ 677471 14.08.1997 

Жоватневим  РВ ОМУ УМВС 

України в Одеськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 

ради 

Крагель  Микола  

Миколайович 

КК 485707 21.07.2000 Бiляївський 

РВ УМВС України в Одеськiй 

областi 

10 0.00003784977 10 0 0 0 

Голова ревiзiйной 

комiсiї 

Дiдух Сергiй 

Мирославович 

АК 942576 15.06.2000 

Апосталевський  РВ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї 

Мосейчук Олександр 

Йосипович 

КЕ 252890 05.07.1996 

Iллiчiвський  РВ ОМУ УМВС 

України в Одеськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї 

Аладишева Надiя 

Iванiвна 

КК 138827, 13.11.1998 

Iллiчiвський  РВ ОМУ УМВС 

України в Одеськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Генеральний 

директор 

Свешнікова Тетяна 

Іванівна 

згоди на розкриття паспортних 

даних не надано 
0 0 0 0 0 0 

Голова наглядової 

ради 
Саранiна Галина Юрiївна 

згоди на розкриття паспортних 

даних не надано 
0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 

ради 

Ремінський  Максим 

Миколайович 

згоди на розкриття паспортних 

даних не надано 
0 0 0 0 0 0 

Усього 10 0.00003784977 10 0 0 0 

 



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

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни-

ка 

  привілейо-
вані 

іменні 

привілейо
-вані на 

пред'явни-
ка 

ПАТ"ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 
"СТРАТЕГIЧНI  IНВЕСТИЦIЇ 

33657620 

Україна 65005 Одеська 
область Малиновський 

м.Одеса вул. Михайлiвська,  
44 

13183700 49.900000908394 61.044 13183700 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування органу, 

який видав паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни-

ка 

  привілейо-
вані 

іменні 

Привілейо
-вані на 

пред'явни-
ка 

Усього 13183700 49.900000908394 61.044 13183700 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 19.02.2016 

Кворум зборів 84.79 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  

2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.  

3. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 

2015 роцi та його затвердження. 

4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2015 рiк та його 

затвердження. 

5. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2015 роцi та його затвердження. 

6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту 

виконавчого органу Товариства.  

7. Затвердження рiчного звiту Товариства.  

8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. 

9. Прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства, у зв'язку iз Розпорядженням Пiвденно-українського 

територiального управлiння НКЦПФР вiд 17.11.2014 № 635-ПУ-1-Е. Обрання лiквiдацiйної комiсiї 

Товариства. Затвердження порядку лiквiдацiї Товариства та порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що 

залишилось пiсля задоволення вимог кредиторiв. 

10. Схвалення дiй Правлiння та Наглядової ради Товариства. 

11. Надання згоди на укладення Товариством договорiв. 

12. Лiквiдацiя основних фондiв Товариства. 

13. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше як 

одного року з дати прийняття рiшення, та надання вiдповiдних повноважень. 

 

 

Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого рiшенням наглядової ради Товариства, 

не надходило. Змiни до  порядку денного не вносились. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

 

По питанням № 1-8,10,11,12,13 порядку денного загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення 

прийнятi "за"   ПРИЙНЯТО БIЛЬШIСТЮ ГОЛОСIВ 

 

По питанню № 9 порядку денного загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення прийняте "проти" 

НЕ ПРИЙНЯТО БIЛЬШIСТЮ ГОЛОСIВ 

 

Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились 

 

 

 



VIII. Інформація про дивіденди 

 

 За результатами звітного періоду 
За результатами попереднього 

періоду 

За простими 

акціями 

За 

привілейованими 

акціями 

За простими 

акціями 

За 

привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
        

Нараховані дивіденди на 

одну акцію, грн 
        

Сума виплачених 

дивідендів, грн 
        

Дата складання переліку 

осіб, які мають право на 

отримання дивідендів 

д/н д/н д/н д/н 

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через 

депозитарну систему із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

        

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну 

дату 

        

Опис 
Розподiл прибутку звiтного перiоду не проводити, збитки покрити у вiдповiдностi до вимог чинного 

законодаства. 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

 
Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "Портфельний iнвестор" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13892951 

Місцезнаходження 65005 Одеська область Малиновський м.Одеса вул. Михайлiвська,  44  В 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АЕ №263490 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Національна  комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

12.10.2013 

Міжміський код та телефон (048) 719-05-13 

Факс (048) 719-05-13 

Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть зберiгача 

Опис Депозитарна установа виконує наступнi функцiї: 

- депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на цiннi 

папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах; 

- обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах;  

- обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних 

паперах; 

- надання послуг емiтенту на пiдставi договору про надання реєстру 

власникiв iменних цiнних паперiв, а також надання додаткових послуг 

емiтенту, серед iншого, при проведеннi загальних зборiв (чергових або 

позачергових) 

 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА "ГРАНТЬЕ" у виглядi ТОВ 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21026423 

Місцезнаходження 65059 Одеська область д/н м.деса проспект Адмiральський 33-А, оф. 210 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

4420 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

27.01.2011 

Міжміський код та телефон (0482) 32-46-99 

Факс (0482) 32-46-99 

Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послугi емiтенту 

Опис Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0167 від 

03.11.2011 року. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозiтарiй України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Київська область д/н м.Київ вул. Нижній Вал, буд. 17/8 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон 044 591 04 04 

Факс 044 591 04 04 



Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

Опис Центральний депозитарій здійснює  діяльність  на  підставі  Правил 

Центрального  депозитарію цінних  паперів, зареєстрованих  Національною 

комісією з цінних  паперів та фондового ринку. 

Центральний депозитарій надає послуги з відкриття рахунку у цінних 

паперах,                                                    депозитарного обслуговування 

випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента, у тому числі 

надання Центральним депозитарієм послуг щодо забезпечення погашення 

емітентом боргових цінних паперів, здійснення розрахунків за правочинами 

щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі та поза фондовими 

біржами при розміщенні випуску (частини випуску) цінних паперів, а 

також виплати доходів за цінними паперами відповідно до компетенції 

щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом України "Про 

депозитарну систему України", шляхом зарахування коштів, переказаних 

емітентом на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у 

Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках , 

для їх подальшого переказу отримувачам. 

 

 

 

 



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 

22.10.2010 54/15/1/10 

Одеське 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA 1501591002 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
0.25 26420240 6605060.00 

100.000000000

000 

Опис 

Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України.  Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються.  

Цiннi папери включенi  до категорiї позалiстингових цiнних паперiв бiржового списку ПрАТ "УМВБ". Спосiб розмiщення ЦП - шляхом вiдкритого розповсюдження. 

Протягом звiтного перiоду додаткової емiсiї не здiйснювалось. 

 



XI. Опис бізнесу 

 
 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

 
ВАТ "Холодмаш", заснований у 1932 роцi, першим освоїв випуск промислових фреонових 

холодильних установок. В теперiшнiй час найбiльшим попитом користуються шахтнi 

кондицiонери, холодильнi установки та спецiальна технiка. Ця продукцiя має ринки 

збуту в Українi, Росiї та Бiлорусiї. Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеське 

виробниче об'єднання "Холодмаш" є господарським багатогалузевим товариством, котре 

засноване згiдно Наказу ФДМУ вiд 9.09.96 року № 67 АТ i Статутної угоди вiд 

30.08.96 року шляхом перетворення орендного науково-виробничого об'єднання 

"Одесхолод" у вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно Декрету Кабiнету Мiнiстрiв 

України "Про приватизацiю цiлiстних майнових комплексiв державних пiдприємств та 

їх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду". Товариство є юридичною особою, воно 

має майновi i особистi немайновi права, укладає угоди, виступає в судi, має 

розрахунковi та iншi рахунки в банках, круглу печатку з найменуванням товариства, 

штамп, емблеми, товарний знаки та iншi атрибути. На виконання вимог Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про нацiональну депозитарну систему та 

особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" 06.10.2010 року 

Загальними зборами було прийняте рiшення перевести випуск простих iменних акцiй 

Вiдкритого акцiонерного товариства "Одеське виробниче об'єднання "Холодмаш" у 

кiлькостi 26 420 240 штук номiнальною вартiстю 0, 25 грн. кожна на загальну 

номiнальну вартiсть 6 605 060,00 грн. документарної форми iснування у 

бездокументарну форму iснування (дематерiалiзувати). Загальнi збори акцiонерiв 

товариства вiд 19.04.2011 року прийняли рiшення про змiну найменування, а саме - 

iснуюче найменування - ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ <ХОЛОДМАШ> замiнити на нове найменування: повне - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО <ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ <ХОЛОДМАШ>.  

На протязi iснування у товариства не було перетворення, злиття, подiлу, приєднання 

та видiлу.  

Процедури санацiї, банкрутства не вiдбувалися. 

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

 
До органiзацiйної структури пiдприємства входять наступнi вiддiли:  

1. Адмiнiстрація.  

2. Бухгалтерія.   

3. Виробничий підрозділ.  

 ПАТ ОВО "Холодмаш" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.  

Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом  

відбулись в зв'язку с виробничою необхідністю. 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 12, позаштатних працiвникiв- 0, 

якi працюють за сумiсництвом - 0, чiсельнiсть працiвникiв, працюють на умовах 

неповного робочого часу - 0.  

Фонд оплати - 392.0 тис.грн. 

 Вiдносно попереднього року фонд оплати зменшився на 285.4 тис. грн. Кадрової 

програми немає. 

 

 

 

 

 



Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

 
ПАТ ОВО "Холодмаш" не входить до складу асоцiацiї, корпорацiї, консорцiумiв, 

концернiв та iнших об'єднань за галузевим, територiальним та iншими принципами. 

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

 
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, 

установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не 

надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 
Облiкова полiтика пiдприємства на 2016 рiк затверджена Наказом № 1 вiд 03.01.2016  

та розроблена на концептуальнiй основi МСФЗ з урахуванням МСБО з метою органiзацiї 

бухгалтерського облiку таким чином, щоб на дату складання фiнансової звiтностi ця 

звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах вiдповiдала вимогам МСФЗ. Функцiональною 

валютою i валютою представлення звiтностi товариства є гривня. Операцiї, що 

здiйснюються у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної (iноземнi валюти), спочатку 

вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiї на дату 

проведення операцiї. Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо 

планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його продаж чи 

використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання) 

класифiкуються як довгостроковi. Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть 

того, що товариство отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути вiрогiдно 

визначенi. Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос 

нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного 

використання вiдповiдних активiв.Метод нарахування зносу, очiкуваний строк 

корисного використання та залишкова вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i 

коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно. Очiкується, що залишкова 

вартiсть дорiвнюватиме нулю для бiльшостi активiв. Придбанi нематерiальнi активи 

первiсно визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi 

активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або 

будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Запаси оцiнюються за 

меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї товарiв, що 

будуть проданi окремо. Собiвартiсть запасiв визначається за методом собiвартостi 

перших за часом отримання запасiв. Фiнансовi активи згiдно з МСБО (IAS) 39, 

класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках; позики та дебiторська 

заборгованiсть; iнвестицiї, що утримуються до погашення; або фiнансовi активи, 

наявнi для продажу або похiднi фiнансовi iнструменти, якi були визначенi як 

ефективний iнструмент хеджування. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв 

товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 



доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 

більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 

 
ПАТ ОВО "Холодмаш" випускає холодильне обладнання, у тому числi: - холодильнi 

машини в рудничому вибухозахищеному виконаннi для систем кондицiювання повiтря у 

вугiльних шахтах; - вентиляцiйнi градирнi.  

ПАТ ОВО "Холодмаш" працює над створенням обладнання для пiдтримки температурних 

режимiв на вугiльних шахтах України, а також виступає як головний розробник 

комплексiв шахтних кондицiонерiв.  

На підприємстві експорта  протягом звітного періоду не було. 

Дiяльнiсть пiдприємтсва не залежить вiд сезонних змiн. Основними ринками збуту 

продукцiї пiдприємства є вугiльнi шахти України за умови бюджетного фiнансування. 

основними клiєнтами є шахти - ДП "Свердловськантрацит", ДП "Дзержинськвугілля", ДП 

"Шахтарськантрацит", ДП "ДУЕК". Основним ризиком в дiльностi емiтента є 

нестабiльнiсть замовлень з боку Мiнвуглепрома, тобто держзаказ, неможливiсть 

вплинути на дiяльнiсть мiнiстерства та як слiдство неможливiсть самостiйно 

зменшити ризики, захистити та розширити своє виробництво та ринки збуту. Каналом 

збуту продукцiї емiтента є державний заказ шляхом проведення Мiнвуглепромом або 

державними шахтами тендерiв по продажу продукцiї. Основними каналами постачання 

сировини для виробництва є пiдприємства України, цiни на продукцiю яких є 

середньоринковими з динамикою поступового зростання. За 8 останнiх рокiв на 

пiдприємствi створено та впроваджено три нових комплекса обладнання для вугiльних 

шахт України - КПШ-130, КПШ-300, МХРВ-1. Продукцiя пiдприємтсва займає сегмент у 

80 % у загальному обсязi випуску шахтних кондицiонерiв за умови заказiв 

Мiнвуглепрому та бюджетного фiнансування. ПАТ "ОВО "Холодмаш" є єдиним розробником 

та виробником комплексiв шахтного обладнання для покращення температурних режимiв, 

що свiдчить про вiдсутнiсть конкурентiв на цьому ринку. Перспективним планом 

розвитку емiтента є розробка нового комплексу - КПШ-500. Емітент не здійснює свою 

діяльність в інших країнах. 

Основних постачальникiв сировини та матерiалiв, що займають бiльш 10 % в 

загальному об'ємi постачання немає. 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування 

 
Придбання або вiдчудження активiв за останнi п'ять рокiв не було. Були лiквiдованi 

активи, якi застарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби. 

Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення 

придбань активiв iз-за iх високої вартостi 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або 

членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені 

протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація 

 
Правочинів з власниками істотної участі,  членами виконавчого органу, 

афілійованими особами протягом звітного періоду не було. 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 

підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 



засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 

опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

 
Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь 

використання обладнання в середньому складає 30-60%.  

Будь-якiх значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв немає. 

Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. 

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв 

здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi 

Товариства.  

В 2016 роцi обладнання використовувалось не на повну потужнiсть через вiдсутнiсть 

замовлень.Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану 

навколишнього середовища. Екологiчнi фактори, якi можуть позначитись на 

використаннi активiв пiдприємства вiдсутнi. Планiв капiтального будiвництва, 

розширення або удосконалення основних засобiв на пiдприємствi немає, iз-за 

вiтсутностi вiльних коштiв. 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

 
Iстотнi проблеми: значна конкуренцiя; велика ступiнь зносу основних засобiв; 

високi цiни на паливо,запчастини; високi норми податкiв;  недостатнiсть та 

нестабiльнiсть державних заказiв, нестабiльна економiчна сiтуацiя в країни, 

стiхiйнi лиха, змiнення налогової та цiнової полiтики. Ступiнь залежностi вiд 

законодавчих або економiчних обмежень Товариством не вивчена 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

 
Протягом звiтного року виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного 

законодавства не було. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

 
Фiнансово-економiчний стан пiдприємства формується за рахунок власних коштiв, 

отриманих вiд реалiзацiї продукцiї (iнвестицiй немає). Можливi шляхи покращення 

лiквiдностi не  вивченi. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

 
Угоди з агропромисловим комлексом, переробною промисловiстю укладаються при 

наявностi покупця одноразово. Угоди на спецiалiзовану технiку укладаються при 

наявностi покупця одноразово. Не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнец 

звiтного перiоду немає. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

 
Пiдприємство планує в наступному перiодi полiпшити свiй фiнансовий стан таким 

чином: - розширення ринкiв збуту; - формування портфелю замовлень;- перспективним 

напрямом стабілізації ПАТ "ОВО "Холодмаш" є подальше співробітництво з 

Мінвуглеромом України та впровадження у виробництво альтернативних джерел енергії.  

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 

дослідження та розробку за звітний рік 

 
Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на 

дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi. 



 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, 

стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною 

в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, 

сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 

справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

 
Відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 

або більше відсотків активів емітента  станом на початок року, стороною в яких 

виступає емітент або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи 

емітента. 

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

 
ПАТ ОВО "Холодмаш"   у статутному фондi  не має  державної  частки,  не має  

стратегiчного значення для економiки та безпеки держави,  та  не займає   

монопольне   (домiнуюче)   становище. В звiтному роцi Товариство власнi акцiї не 

викупало. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами 

фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. 

 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 9541.000 9152.000 0.000 0.000 9541.000 9152.000 

- будівлі та споруди 8881.000 8707.000 0.000 0.000 8881.000 8707.000 

- машини та обладнання 650.000 439.000 0.000 0.000 650.000 439.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 10.000 6.000 0.000 0.000 10.000 6.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 9541.000 9152.000 0.000 0.000 9541.000 9152.000 

 

Пояснення :  Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в 

середньому 60 рокiв, машинами i обладнаннями - 20 рокiв, транспортними засобами - 

10 рокiв.  

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв 

здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi 

Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 17660 

тис.грн.,  

ступiнь їх зносу -  51.8%,  

ступiнь їх використання в 2016 р. в середньому 20 %,  

сума нарахованого зносу за рiк - 283 тис.грн.  

Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх вибуттям протягом року (вибуло 

основних засобiв за 2016 рiк на суму 632.0 тис.грн.реалізовано на 632.0 тис.грн, 

ліквідовано на 0,00 тис.грн.)  

Обмежень на використання майна Емiтента немає. Придбання на суму - 0,00 тис.грн.  

 

 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -23321 -19588 

Статутний капітал (тис.грн.) 6605 6605 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 6605 6605 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 

Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 

проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 

майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 

виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-23321.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 

капіталу(6605.000 тис.грн. ).Згідно  статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство 

зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні 

зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний 

капітал АТ на кінець звітного періоду становить  1523 тис.грн.Це свідчить про те, що  згідно статі 

155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 2695.00 Х Х 

Кредит ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний" 18.07.2008 2695.00 16.000 25.05.2018 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 0.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання Х 37997.00 Х Х 

Усього зобов'язань Х 40692.00 Х Х 

Опис Довгостроковi зобов'язання на Товариствi станом на 31.12.2016 складають 33 328 тис.грн.   

Поточнi зобов'язання  складають   7 364 тис.грн 

 

 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  

                   що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата 

оприлюднення 

повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

19.02.2016 15.01.2016 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                    

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 

 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2014 1 0 

2 2015 0 0 

3 2016 1 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
  X 

Акціонери   X 

Депозитарна установа X   

Інше д/н 

 

Який орган здійснював контроль за ходом 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 д/н 

 

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 зменшення 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 Не вiдбувались 

 

Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Органи управління 

 
Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 1 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 

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

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 

відсотками акцій 
0 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 

відсотками акцій 
0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 

 Так Ні 

Складу   X 

Організації   X 

Діяльності   X 

Інші (запишіть) не проводила 

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 

щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 

поставлених завдань : 

не проводила 

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 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

не проводила 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Так 

 

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                                      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 

 

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)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  3  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Ні Так Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Ні Так Ні Ні 

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  

приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 

(так/ні )   Так  

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 

інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  

осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 Так Ні 



Положення про загальні збори акціонерів                   X 

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                         Положення про порядок ознайомлення з дiяльнiстью Товариства 

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

базі НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет 

торінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  

фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  

зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 

Інше (запишіть)                                         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)                                         д/н 

 



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 наступних трьох років                                   X 

Не визначились                                            

 

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

наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Так 

 

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

України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  

Ні 

 

У разі наявності 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 її 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 
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 

Підприємство   ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКЕ 

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ХОЛОДМАШ" 

за ЄДРПОУ 00217863 

Територія  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 5110137300 

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОГО 

ХОЛОДИЛЬНОГО ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО УСТАТКОВАННЯ 

за КВЕД 28.25 

Середня кількість працівників  12   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 65005 Одеська область Малiновський м.Одеса вул. Головкiвська,  

57/1, т.048 730-49-10 

 

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

  

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

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 31.12.2012 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 32 32 

-- 

первісна вартість 1001 33 33 46 

накопичена амортизація 1002 1 1 46 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 4208 4375 1397 

Основні засоби 1010 9541 9154 10887 

первісна вартість 1011 18293 17661 21080 

знос 1012 8752 8507 10193 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 -- -- 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 165 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 

Усього за розділом I 1095 13781 13561 12449 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 4919 1207 

5402 

Виробничі запаси 1101 578 542 -- 

Незавершене виробництво 1102 454 -- -- 

Готова продукція 1103 3887 665 -- 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 137 228 

430 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 -- -- 

-- 

з бюджетом 1135 58 1 20 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 673 308 298 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1934 1931 32 

Рахунки в банках 1167 1934 1931 32 

Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- -- 

Інші оборотні активи 1190 80 135 24 

Усього за розділом II 1195 7801 3810 6206 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 -- -- 

-- 



Баланс 1300 21582 17371 18655 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                   1 2 3 4 5 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 6605 6605 

6605 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- -- 

Додатковий капітал 1410 -- -- -- 

Резервний капітал 1415 -- -- -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -26193 -29926 -12376 

Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- -- 

Усього за розділом I 1495 -19588 -23321 -5771 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

-- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 31390 33328 14747 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- -- 

Усього за розділом II 1595 31390 33328 14747 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 2695 2695 

2784 

Векселі видані 1605 1800 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

1800 

товари, роботи, послуги 1615 484 271 30 

розрахунками з бюджетом 1620 -- -- 96 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 82 82 43 

розрахунками з оплати праці 1630 8 18 99 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 -- -- 

98 

Поточні забезпечення 1660 -- -- -- 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 4711 4298 4729 

Усього за розділом IІІ 1695 9780 7364 9679 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

-- 

Баланс 1900 21582 17371 18655 

 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Свешнікова Тетяна Іванівна 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Вєлкова Світлана Миколаївна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 

Підприємство   ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ХОЛОДМАШ" 

за ЄДРПОУ 00217863 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 860 2405 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (55) (209) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 805 2196 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 2460 49312 

Адміністративні витрати  2130 (3965) (2071) 

Витрати на збут 2150 (134) (202) 

Інші операційні витрати  2180 (3078) (54623) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 -- -- 

     збиток   2195 (3912) (5388) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 305 197 

Інші доходи  2240 283 1492 

Фінансові витрати  2250 (409) (464) 

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

Інші витрати  2270 (--) (295) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- -- 

збиток 2295 (3733) (4458) 

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

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- -- 

     збиток  2355 (3733) (4458) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -3733 -4458 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 972 222 

Витрати на оплату праці 2505 392 154 

Відрахування на соціальні заходи 2510 87 57 

Амортизація 2515 283 80 

Інші операційні витрати 2520 3360 330 

Разом 2550 5094 843 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 26420240 26420240 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 26420240 26420240 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  0.14129320) (  0.16873430) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 (  0.14129320) (  0.16873430) 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Свешнікова Тетяна Іванівна 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Вєлкова Світлана Миколаївна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 

Підприємство   ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКЕ 

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ХОЛОДМАШ" 

за ЄДРПОУ 00217863 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 3249 5583 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 -- -- 

Надходження від повернення авансів 3020 2 28 

Інші надходження 3095 129 41408 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (1868) (2608) 

Праці 3105 (303) (623) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (84) (314) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (2363) (1630) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (149) (--) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (2213) (1630) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (393) (178) 

Інші витрачання 3190 (612) (187) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2243 41479 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 305 197 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 305 197 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 2174 1563 

Інші надходження 3340 80 464 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 319 244 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (--) (316) 

Інші платежі 3390 (--) (41528) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1935 -40061 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -3 1615 

Залишок коштів на початок року 3405 1934 205 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- 114 

Залишок коштів на кінець року 3415 1931 1934 

 
  

 



 

Генеральний директор ________________ Свешнiкова Тетяна Iванiвна 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Вєлкова Свiтлана Миколаївна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 

Підприємство   ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ХОЛОДМАШ" 

за ЄДРПОУ 00217863 

 

Звіт про власний капітал 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 6605 -- -- -- -26193 -- -- -19588 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 6605 -- -- -- -26193 -- -- -19588 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- -3733 -- -- -3733 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- -3733 -- -- -3733 

Залишок на кінець року 4300 6605 -- -- -- -29926 -- -- -23321 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Свешнiкова Тетяна Iванiвна 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Вєлкова Свiтлана Миколаївна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО 

Публiчне акцiонерне товариство "Одеське виробниче об'єднання "Холодмаш" було 

створене шляхом перетворення  Одеського науково - виробничого об'єднання  

"Одесхолод " 28.11.2001 року у акцiонерне товариство, (далi публiчне акцiонерне 

товариство) та зареєстроване вiдповiдно до законодавства України 12 .05.2011 року.  

Дiяльнiсть товариства включає виробництво промислового холодильного та 

вентиляцiйного обладнання, ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування  

промислового призначення, установлення та монтаж машин i устаткування,будiвництво 

житлових i нежитлових будiвель. 

Юридична адреса товариства: 65005 м. Одеса, Малиновський р-н, вул. Головкiвська, 

будинок 57/1 

На  31 грудня 2016 року  акцiонерний капiтал товариства представлений наступним 

чином: 

Акцiонери / групи акцiонерiв Частка участi Кiлькiсть акцiй 

            Всього 100 % 26 420 240 

ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"СТРАТЕГIЧНI IНВЕСТИЦIЇ 49, 9 % 13 183 700 

Фiзичнi особи - акцiонери  50, 1 % 13 236 540 

 

Iнформацiя про дочiрнi та асоцiйованi компанiї: 

Немає 

Засновники товариства 

Засновниками товариства є акцiонери товариства згiдно реєстру власникiв iменних 

цiнних паперiв товариства. 

Середня кiлькiсть працiвникiв товариства у 2015 роцi - 19 осiб, у 2016 роцi - 12 

осiб. . 

 

2. УМОВИ ФУНКЦIОНУВАННЯ, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМIЧНА СИТУАЦIЯ В УКРАЇНI 

Україна, чия економiка є такою, що розвивається, та має вiдносно високi економiчнi 

та полiтичнi ризики, продовжує впроваджувати економiчнi реформи та розвивати 

законодавчу, податкову та регуляторну бази згiдно з вимогами ринкової економiки. 

Майбутня стабiльнiсть української економiки великою мiрою залежить вiд цих реформ 

та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, що вживаються 

урядом, разом з податковим, юридичним та полiтичним розвитком. Економiки, що 

розвиваються, є чутливими до ринкових коливань та зниження темпiв економiчного 

розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до нестабiльностi 

на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та 

ускладнення умов кредитування в Українi.   

3. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI 

Ця фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної вартостi. 

Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях i всi суми округленi до 

найближчої тисячi. 

Фiнансова звiтнiсть товариства пiдготовлена виходячи з принципу безперервностi 

дiяльностi. Керiвництво товариства не має намiрiв щодо лiквiдацiї товариства чи 

припинення його дiяльностi у наступних звiтних перiодах. 

 

Заява про вiдповiднiсть 

Фiнансова звiтнiсть товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. Компанiєю прийнятi всi стандарти, що опублiкованi 

та вступили до дiї для звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016 року та 

ранiше, та є обов'язковими для застосування. 

Облiкова полiтика, яку застосовує Компанiя, вiдповiдає тiй, що застосовувалася у 

попередньому фiнансовому роцi. Застосування нових та переглянутих МСФЗ, що набрали 

чинностi з 1 сiчня 2016 року, не мало суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть 

товариства. 

 

4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Функцiональна валюта i валюта представлення 

Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi товариства є гривня. 

 

Короткострокова/довгострокова класифiкацiя  

Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя 

(погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв 



пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання) класифiкуються як довгостроковi. 

Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного 

використання. Вiдстроченi доходи i вiдповiднi витрати на пiдключення 

класифiкуються як поточнi.  

 

Операцiї в iноземнiй валютi 

Операцiї, що здiйснюються у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної (iноземнi 

валюти), спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що 

дiї на дату проведення операцiї. 

Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються у 

функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi 

оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним 

курсом, що дiяв на дату проведення операцiї. Результат такого перерахунку 

визнається у прибутках та збитках. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що 

дiє на дату визначення справедливої вартостi. Результат такого перерахунку 

визнається у прибутках або збитках вiд змiни справедливої вартостi статтi.  

Визнання та оцiнка доходiв  

Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що товариство отримає 

економiчнi вигоди, а доходи можуть бути вiрогiдно визначенi. Доходи оцiнюються за 

справедливою вартiстю винагороди, отриманої або такої, що пiдлягає отриманню, за 

вирахуванням знижок, бонусiв i податкiв з продажу. Цi податки вважаються 

отриманими вiд iменi державних органiв.  

Доходи, головним чином, являють собою доходи вiд реалiзацiї машин для охолодження 

повiтря,компресорiв,також послуг по ремонту та технiчному обслуговуванню машинi 

устаткування промислового призначення. 

Основнi засоби  

Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого 

зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  

Вартiсть основних засобiв включає в себе вартiсть професiйних послуг, а також, у 

випадку квалiфiкованих активiв витрати на позики капiталiзуються. Знос 

розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної 

залишкової вартостi, якщо така iснує, протягом усього очiкуваного строку корисного 

використання. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового 

використання.  

 

Витрати на ремонт та утримування основних засобiв вiдображаються по мiрi їх 

понесення.  

Якщо капiталiзуються новi запаснi частини, замiненi запаснi частини виводяться з 

експлуатацiї, i їх залишкова балансова вартiсть визнається збитком вiд вибуття.  

Якщо сума очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його 

використання суттєвою для фiнансової звiтностi, приведена вартiсть очiкуваних 

витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання включається до 

первiсної вартостi вiдповiдного активу, якщо виконуються критерiї визнання 

резерву.  

Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного 

використання вiдповiдних активiв: 

 

Категорiя активу Термiн корисного використання (роки) 

Будинки та споруди 50-70 

Машини та обладнання 10-20 

Транспорт 7-11 

Iнструменти, прилади, iнвентар 10-15 

Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та залишкова 

вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй 

основi, якщо це необхiдно. Очiкується, що залишкова вартiсть дорiвнюватиме нулю 

для бiльшостi активiв. 

Визнання об'єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не 

очiкується одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання 

або вибуття. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку iз припиненням 

визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття 

активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про фiнансовi результати 

за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання об'єкту.  

Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного 

строку їх корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв, 

або протягом строку вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший. 

Незавершене будiвництво  

Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як 

окремий елемент основних засобiв та бiологiчних активiв. По завершеннi будiвництва 

вартiсть об'єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв та 

бiологiчних активiв. Знос на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується.  



Державнi субсидiї 

Пiдприємство не  отримує  державнi субсидiї . 

 Субсидiї квалiфiкуються як тi, що належать до активiв. Отриманi субсидiї 

вiдображаються як доходи майбутнiх перiодiв та визнаються у Звiтi про фiнансовi 

результати протягом тих перiодiв i у тiй пропорцiї, в яких вiдбувається 

нарахування амортизацiї даних активiв. 

 

Оренда  

Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всi 

значнi ризики i вигоди власностi передаються орендаревi. Усi iншi види оренди 

класифiкуються як операцiйна оренда. Оцiнка оренди залежить вiд сутностi операцiй. 

Але, як правило, умови, що дозволяють товариству класифiкувати оренду як 

фiнансову, є такими: якщо строк оренди перевищує 75% очiкуваного строку корисного 

використання або якщо дисконтована вартiсть мiнiмальних орендних платежiв 

перевищує 90% справедливої вартостi орендованого активу.  

Основнi засоби, придбанi шляхом фiнансової оренди, капiталiзуються та 

вiдображаються за меншою з двох величин: справедливою вартiстю або дисконтованою 

вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на початку оренди, за вирахуванням 

накопиченого зносу i збитку вiд зменшення корисностi. Знос на орендованi активи 

нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак якщо 

вiдсутня об'рунтована впевненiсть у тому, що до товариства перейде право власностi 

на актив у кiнцi строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких 

перiодiв: строку корисного використання активу i строку оренди.  

Платежi за операцiйну оренду вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв на 

пiдставi лiнiйного методу протягом усього строку вiдповiдної оренди.  

 

Витрати на позики  

Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або 

виробництвом активу, який в силу необхiдностi вимагає тривалого перiоду часу для 

його пiдготовки до планового використання або до продажу, капiталiзуються як 

частина первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати на позики вiдносяться 

на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики 

складаються з вiдсоткiв та iнших витрат, понесених у зв'язку з залученням 

позикових коштiв.  

 

Нематерiальнi активи  

Придбанi нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю. Пiсля 

первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд 

зменшення корисностi.  

Нематерiальнi активи, створенi усерединi компанiї, за винятком капiталiзованих 

витрат на розробку, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображаються у 

прибутках та збитках за перiод, у якому вони виникли.  

Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання амортизуються 

протягом усього строку їх корисного використання. Строки корисного використання та 

методи амортизацiї нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк i 

коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно.  

Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом протягом таких очiкуваних 

строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:  

 

Категорiя активу Термiн корисного використання (роки) 

Програмне забезпечення  5 

Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як 

рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу i 

визнаються у звiтi про сукупний дохiд як iншi витрати.  

 

Зменшення корисностi не фiнансових активiв  

На кожну звiтну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення 

корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне 

тестування активу на зменшення корисностi, товариство здiйснює оцiнку 

вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу - це найбiльша з 

таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi 

потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд використання активу.  

Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, за вирахуванням 

випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними 

вiд надходжень, генерованих iншими активами або групами активiв. Якщо балансова 

вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, вважається, що кориснiсть 

активу зменшилась, i вiн списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi 

цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою 

дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову вартiсть грошей i 

ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням 



витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку, за наявностi. У разi 

неможливостi визначення таких операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. 

Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими доступними 

показниками справедливої вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi поточної 

дiяльностi визнаються у прибутках та збитках.  

Одиниця, що генерує грошовi кошти, являє собою найменшу iдентифiковану групу 

активiв, яка генерує грошовi надходження, здебiльшого незалежнi вiд грошових 

надходжень вiд iнших активiв або груп активiв. Виходячи зi специфiки операцiйної 

дiяльностi товариства, керiвництво визначило, що товариство має одну одиницю, що 

генерує грошовi кошти, яка представляє собою усi активи товариства.  

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

зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо такi ознаки є, 

проводяться розрахунки вiдшкодовуваної вартостi. Ранiше визнанi збитки вiд 

зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в 

оцiнцi, яка використовувалася для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з 

часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi Якщо це так, балансова 

вартiсть активу збiльшується до вiдшкодовуваної вартостi активу. Ця збiльшена 

вартiсть не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б визначена за 

вирахуванням амортизацiї, якби у попереднi роки не був визнаний збиток вiд 

зменшення корисностi активу. Таке сторнування вартостi визнається у складi 

прибуткiв та збиткiв. Пiсля сторнування знос коригується в майбутнiх перiодах з 

метою розподiлу переоцiненої балансової вартостi активу за вирахуванням його 

лiквiдацiйної вартостi на систематичнiй основi протягом строку його корисного 

використання.  

Запаси  

Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю 

реалiзацiї товарiв, що будуть проданi окремо. Собiвартiсть запасiв визначається за 

методом собiвартостi перших за часом отримання запасiв. Собiвартiсть готової 

продукцiї та незавершеного виробництва складається з вартостi сировини та 

матерiалiв, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених 

загальновиробничих витрат згiдно з нормальною виробничою потужнiстю товариства. 

Чиста реалiзацiйна вартiсть визначається як можлива цiна продажу згiдно до 

звичайних умов бiзнесу, зменшена на витрати на завершення товару та передпродажну 

пiдготовку. 

Фiнансовi активи  

Первiсне визнання та оцiнка  

Фiнансовi активи згiдно з МСБО (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi 

активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або 

збитках; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, що утримуються до 

погашення; або фiнансовi активи, наявнi для продажу або похiднi фiнансовi 

iнструменти, якi були визначенi як ефективний iнструмент хеджування. Пiд час 

первiсного визнання фiнансових активiв товариство присвоює їм вiдповiдну 

категорiю.  

Фiнансовi активи товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та 

iншу дебiторську заборгованiсть та поворотну фiнансову допомогу, всi з яких 

класифiкуються як кредити та дебiторська заборгованiсть згiдно з МСБО (IAS) 39.  

Кредити i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими 

або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Такi фiнансовi 

активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю з додаванням суми прямих 

витрат за операцiями, якщо такi є.  

Подальша оцiнка  

Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи в подальшому вiдображаються за 

амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за 

вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть розраховується з 

урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi 

є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя вiдображається у 

складi фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд. 

Фiнансовi зобов'язання  

Первiсне визнання та оцiнка  

Фiнансовi зобов'язання згiдно з МСБО (IAS) 39 класифiкуються вiдповiдно як 

фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у 

прибутках або збитках, кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як 

iнструменти ефективного хеджування. Пiд час первiсного визнання фiнансових 

зобов'язань товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю.  

Фiнансовi зобов'язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за 

вирахуванням, а у випадку кредитiв та позик, суми прямих витрат за операцiями. 

Фiнансовi зобов'язання пiдприємства включають торгову та iншу кредиторську 

заборгованiсть, а також кредити i позики.  

Подальша оцiнка  

Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики та торгова та iнша 

кредиторська заборгованiсть з фiксованим термiном погашення, подальша оцiнка 



вiдбувається за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 

процентної ставки.  

Доходи i витрати визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх 

визнання, а також по мiрi амортизацiї з використанням методу ефективної процентної 

ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй 

при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною 

ефективної процентної ставки. Амортизацiя з використанням методу ефективної 

процентної ставки вiдображається у звiтi про сукупний дохiд у складi фiнансових 

витрат. 

Зменшення корисностi фiнансових активiв  

Пiдприємство визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi 

фiнансових активiв або групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, 

що зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв 

вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi в 

результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнання активу 

("у випадку виникнення збиткiв"), i такий випадок виникнення збиткiв впливає на 

очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових 

активiв, якi можуть бути надiйно визначеними.  

Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник 

або група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують 

зобов'язання зi сплати вiдсоткiв або основної суми боргу, iмовiрнiсть їх 

банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також ознаки на пiдставi доступної 

ринкової iнформацiї, помiрного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, 

наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi 

корелюють зi збитками.  

Вiдносно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, товариство спочатку 

проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак зменшення корисностi 

iндивiдуально значимих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що 

не є iндивiдуально значимими.  

У випадку, якщо об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що 

розглядається вiдокремлено, суттєвого або несуттєвого вiдсутнi, цей актив 

включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного 

ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi 

на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, 

i щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, 

не оцiнюються на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.  

За наявностi об'єктивних ознак понесення збиткiв в результатi зменшення корисностi 

фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю 

активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (не включаючи 

майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть 

очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною 

процентною ставкою за фiнансовим активом.  

Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума 

збитку визнається у прибутках та збитках для всiх знецiнених фiнансових активiв. 

Кредити та дебiторська заборгованiсть разом з вiдповiдним резервом списуються, 

коли немає реальної перспективи вiдшкодування найближчим часом. Якщо в наступному 

роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується або збiльшується 

в зв'язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, 

то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується 

шляхом коригування рахунку резерву.  

Припинення визнання фiнансових iнструментiв  

Фiнансовi активи  

Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини 

групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо:  

- минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу;  

- товариство передало свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або 

взяло на себе зобов'язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових 

потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки за "транзитною" угодою; або (a) 

товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) товариство 

не передало, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд 

активу, але передало контроль над цим активом.  

Фiнансовi зобов'язання  

Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, 

анулювання або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання.  

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

самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн 

в умови iснуючого зобов'язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як 

припинення визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в 

облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у прибутках та 

збитках. 

Податки 



Поточний податок на прибуток  

Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднi перiоди 

оцiнюються за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до 

сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що 

застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або 

фактично прийнятi на звiтну дату.  

 

Вiдстрочений податок на прибуток  

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом 

визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i 

зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.  

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними 

тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:  

- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання 

гудвiла, активу або зобов'язання, в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на 

момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на 

оподатковуваний прибуток або збиток;  

- стосовно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi 

компанiї, якщо розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi може контролюватися 

та iснує значна iмовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в 

осяжному майбутньому.  

Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими 

рiзницями, що пiдлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими 

збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що товариство матиме 

оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що 

пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли:  

- вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, 

що пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або 

зобов'язання, яке виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на момент 

здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на 

оподатковуваний прибуток або збиток;  

- стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов'язанi з 

iнвестицiями в асоцiйованi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнаються 

тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна iмовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть 

використанi в найближчому майбутньому, i товариство матиме оподатковуваний 

прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi.  

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну 

дату та знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного 

прибутку, який дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових 

активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи 

переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй мiрi, в якiй з'являється 

значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить 

використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи i 

зобов'язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом 

перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, 

яке набуло або фактично набуло чинностi на звiтну дату.  

Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або 

збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених 

податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, на яких вони 'рунтуються, або у складi 

iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi.  

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання залiковуються 

один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових 

активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж 

оподатковуваної компанiї та податкового органу.  

 

Резерви  

Резерви визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому товариство має 

юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з 

великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi 

майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов'язання можна достовiрно визначити.  

Якщо пiдприємство планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, 

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

але тiльки в тому  

випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що стосуються 

резерву, вiдображаються у прибутках та збитках за вирахуванням вiдшкодування.  

 

Умовнi активи i зобов'язання  

Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо 

надходження економiчних вигiд є ймовiрним.  

Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком 

випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен 



вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно 

визначена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком 

випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є 

малоймовiрною.  

 

Подiї пiсля звiтної дати  

Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан 

товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, 

вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими. 

 

5. ОБЛIКОВI ОЦIНКИ I ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI В ОЦIНКАХ - ПЕРЕВIРИТИ  ЩЕ 

ОЦIНОЧНI ЗНАЧЕННЯ Є У КОЖНОГО ТОВАРИСТВА 

Облiковi оцiнки  

Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi або такi, що здiйснюють на неї вплив, 

а також пов'язане з ними розкриття iнформацiї повиннi бути оцiненi, що вимагає вiд 

керiвництва здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно 

вiдомi на дату пiдготовки фiнансової звiтностi.  

"Критична облiкова оцiнка" є одночасно суттєвою для вiдображення як фiнансового 

стану товариства, так i результатiв її дiяльностi та вимагає вiд керiвництва 

найбiльш складних, суб'єктивних або комплексних суджень, найчастiше внаслiдок 

необхiдностi оцiнки впливу аспектiв, якi за своєю суттю є невизначеними.  

Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i 

досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi 

керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв 

щодо того, як вони можуть змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно 

цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть 

вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно 

яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, у майбутньому.  

 

Знос i амортизацiя  

Знос i амортизацiя 'рунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх 

строкiв корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв. Оцiнки 

можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової 

кон'юнктури та iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних 

строкiв корисного використання та амортизацiйних нарахувань.  

Строки корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв 

переглядаються принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх 

iнших суттєвих аспектiв. У випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного 

використання амортизацiйнi нарахування коригуються на перспективнiй основi.  

 

Зменшення корисностi нефiнансових активiв 

Основнi засоби та нематерiальнi активи тестуються на зменшення корисностi раз на 

рiк або за наявностi обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi. 

Чинники, що вважаються суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення 

корисностi, включають таке: iстотне падiння ринкових цiн, суттєве недовиконання 

показникiв операцiйної дiяльностi, з огляду на iсторичнi або очiкуваннi в 

майбутньому результати операцiйної дiяльностi, суттєвi змiни у використаннi 

активiв або в загальнiй бiзнес-стратегiї товариства, включаючи активи, стосовно 

яких ухвалено рiшення про їхню лiквiдацiю або замiну, i пошкодженi активи або 

активи, знятi з експлуатацiї, негативнi галузевi або економiчнi тенденцiї та 

суттєва перевитрата коштiв у розвитку активiв.  

Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково 'рунтуватися на оцiнках 

керiвництва, включаючи визначення вiдповiдних активiв, що генерують грошовi кошти, 

оцiнку очiкуваних показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати 

дохiд, припущення щодо кон'юнктури ринку в майбутньому. Змiни в обставинах, а 

також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести до збиткiв вiд 

зменшення корисностi у вiдповiдних перiодах.  

 

Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та 

iншої дебiторської заборгованостi 

Резерв пiд знецiнення дебiторської та iншої заборгованостi формується на пiдставi 

оцiнки Компанiєю можливостi погашення дебiторської заборгованостi окремими 

клiєнтами. МСФЗ 39 вимагає оцiнювати збиток вiд знецiнення, що визначається як 

рiзниця мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi та теперiшньою 

вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ефективною процентною 

ставкою. Фактори, що приймаються до уваги пiд час оцiнювання дебiторської 

заборгованостi, включають її аналiз за термiном виникнення, фiнансове положення та 

кредитну iсторiю покупця. 

Вiдстроченi податковi активи  



Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що 

вiдносяться на витрати у податковому облiку, якщо iснує ймовiрнiсть наявностi 

оподатковуваного прибутку, у рахунок якого можуть бути використанi збитки. Суттєвi 

оцiнки керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, 

якi можуть бути визнанi, виходячи з iмовiрних строкiв i розмiру майбутнього 

оподатковуваного прибутку i стратегiї податкового планування в майбутньому.  

 

Судовi спори i претензiї  

Товариство може бути об'єктом рiзного роду судових спорiв i претензiй, включаючи 

розгляди за справами про оскарження нормативних актiв, стосовно результату яких 

iснує значний ступiнь невизначеностi. Керiвництво проводить оцiнку, серед iнших 

чинникiв, ступеню ймовiрностi несприятливого результату i можливостi реальної 

оцiнки суми збитку.  

Непередбачуванi подiї або змiни цих факторiв можуть вимагати збiльшення або 

зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої ранiше 

внаслiдок того, що таке нарахування не вважалося ймовiрним або реальна оцiнка не 

була можливою. 

 

5. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ (РЯДКИ 1000,1001,1002 БАЛАНСУ) 

(тис.грн) 

  Право на використання землею Товарний знак Програмне забезпечення

 Усього 

Первiсна вартiсть:     

На 01.01.2016 23 9 1 33 

Надходження - - - - 

Вибуття - - - - 

На 31.12.2016 23 9 1 33 

      

Знос та збитки вiд зменшення корисностi     

На 01.01.2016 - - 1 1 

Нарахований знос за рiк - - - - 

На 31.12.2016 - - 1 1 

      

Залишкова вартiсть     

На 01.01.2016 23 9 - 32 

На 31.12.2016 23 9 - 32 

 

 

6. ОСНОВНI ЗАСОБИ (РЯДКИ 1010,1011, 1012 БАЛАНСУ) 

 

(тис.грн) 

 Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби

 Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi необоротнi активи   Усього 

Первiсна вартiсть:       

На 01.01.2016 13 747 4 235 124 186 1 18 293 

Надходження - - - - - - 

Вибуття - 587 40 5 - 632 

На 31.12.2016 13 747 3 648 84 181 1 17 661 

Знос та збитки вiд зменшення корисностi     - 

На 01.01.2016 4865 3590 113 183 1 8752 

Нарахований знос за рiк 174 105 - 3 - 282 

Зменшення корисностi - - - - - - 

Вибуття - 482 40 5 - 527 

На 31.01.2016 5 039 3 213 73 181 1 8 507 

Залишкова вартiсть       

На 01.01.2016 8882 645 11 3 0 9 541 

На 31.12.2016 8 708 435 11 0 0 9 154 

 

Залишкова вартiсть основних засобiв, що можуть бути переданi в якостi забезпечення 

банкiвських позик, станом на 31.12.2016 року складає 9 154 тис. грн. 

 

7. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (РЯДОК 1005 БАЛАНСУ) 

                                                                                                          

(тис.грн) 

 Основнi засоби, що не готовi до експлуатацiї Придбання (виготовлення) 

основних засобiв Усього 

На 01.01.2016 4 122 86 4 208 

Надходження 167 - 167 

Вибуття - - - 

На 31.12.2016 4 289 86 4 375 

 



Незавершене будiвництво станом на 31.12.2016 року складає 4 289 тис. грн.  

(пiдприємство будує жилий будинок). 

 

 

8. ЗАПАСИ (РЯДКИ 1100-1103) 

(тис.грн) 

Види за основними групами запасiв  31.12.2015 31.12.2016 

Готова продукцiя  3 887 665 

Незавершене виробництво:   454 - 

Сировина та матерiали   132          542 

Напiвфабрикати та комплектуючи 

Додатковi та iншi матерiали  315 

2                - 

МБП  129     - 

Разом   4 919 1 207 

 

 

9. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (РЯДОК 1125 БАЛАНСУ) 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядки 160, 161,162 Балансу) 

(тис.грн) 

Види за основними групами покупцiв  31.12.2015 31.12.2016 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю  137 228 

Резерв пiд зменшення корисностi  - - 

Разом чиста реалiзацiйна вартiсть  137 228 

 

Дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом (рядок 1135 Балансу) 

складається з заборгованостi державного бюджету перед пiдприємством за наступними 

видами податкiв: 

(тис.грн) 

 31.12.15 31.12.16 

Невiдшкодований державою ПДВ 

Податок на доходи фiзичних осiб 54 

3 - 

 

Iншi обов'язковi платежi 1 1 

Разом 58 1 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1145-1155 Балансу) 

(тис.грн) 

Види за основними групами дебiторiв  31.12.2015 31.12.2016  

Аванси виданi постачальникам  послуг  673 308  

Внутрiгосподарськi розрахунки  - -  

Резерв пiд зменшення корисностi  - -  

Разом чиста реалiзацiйна вартiсть  673 308  

 

На 31.12.2016р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша 

дебiторська заборгованiсть є безпроцентною та погашається в ходi звичайної 

господарської дiяльностi товариства. 

 

Резерв пiд зменшення корисностi (резерв сумнiвних боргiв) 

(тис.грн) 

 Аванси виданi 

На 01.01.2016 - 

Нараховано за рiк (-) 

Використано - 

На 31.12.2016 (-) 

 

У зв'язку з тим ,що пiдприємство використовує 50% передплату перед виконанням 

заказу i решта 50%, оплачується замовниками пiсля пiдписання акту виконаних робiт, 

лише пiсля  цього здiйснюється  вiдвантаження готової продукцiї, пiдприємство не 

нараховує  резерву сумнiвних боргiв. 

 

До складу Iнших оборотних активiв пiдприємства (рядок 1190 Балансу) вiднесена сума 

зобов'язань з податку на додану вартiсть в авансах отриманих, у розмiрi 135 тис. 

грн. - у 2016 роцi, та 80 тис. грн. - у 2015 роцi. 

 

10. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ (РЯДКИ 1165-1167, БАЛАНСУ) 

(тис.грн) 

  31.12.2015 31.12.2016 

Грошовi кошти в банку в нацiональнiй валютi  1 934 1 931 



готiвка  - - 

Разом  1 934 1 931 

 

17.СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 

На 31 грудня 2016 р. затверджений i повнiстю сплачений статутний капiтал становить 

6 605  тис. грн. Статутний капiтал подiляється на 26 420 240  простих акцiй 

номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.  

 

11. ПРОЦЕНТНI КРЕДИТИ ТА ПОЗИКИ 

 

Iншi довгостроковi  зобов'язання (рядок 1515 Балансу) 

(тис.грн) 

  31.12.2015 31.12.2016 

Процентна позика вiд 20.09.2010 р. (валюта - гривна, ставка вiдсотка - 11%, термiн 

погашення 20.09.2020 р.) кредит   нерезидента  17 922 20 097 

Запозиченi кошти    ставка вiдсотка складає 0,1%                        13 

468 13 231 

Разом  31 390 33 328 

 

Короткостроковi кредити банкiв (рядок 1600 Балансу) 

(тис.грн) 

  31.12.2015 31.12.2016  

Процентна позика вiд 18.07.2008 р. (валюта - гривна, ставка вiдсотка - 18%,  

договiр №397/2)  2 695 2 695  

     

Разом  2 695 2 695  

 

 

12. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (РЯДКИ 1610 - 1635 БАЛАНСУ) 

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615 Балансу) 

(тис.грн) 

Види за основними групами постачальникiв  31.12.2015 31.12.2016  

Заборгованiсть перед постачальниками запасiв для основного виробництва  484

 271  

Iнша заборгованiсть перед постачальниками робiт, послуг  - -  

Разом   484 271  

 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (рядок 1620 

Балансу) 

(тис. грн) 

За основними податками 31.12.15 31.12.16  

Податок з доходiв фiзичних осiб - -  

Податок на додану вартiсть - -  

Розрахунки по iншим податкам - -  

Разом  - -  

 

У рядках 1625 та 1630 вiдображена поточна заборгованiсть пiдприємства iз 

заробiтної плати та розрахункiв зi страхування за грудень, що буде погашена у 

сiчнi 2017 року. 

                  

Iншi поточнi зобов'язання (рядок 1690 Балансу) 

(тис.грн) 

За основними видами  31.12.2015 31.12.2016  

Поточна заборгованiсть за договором займу   4 467 4 219  

Заборгованiсть за по помилково отриманим коштам   - -  

Iншi поточнi зобов'язання  244 79  

Разом   4711 4 298  

 

13. ДОХОДИ I ВИТРАТИ 

 

Доходи вiд основної дiяльностi (без урахування ПДВ) (рядок 2000 Звiту про 

фiнансовi результати) 

(тис.грн) 

Основнi види доходiв 2015 2016 2013 

Дохiд вiд  реалiзацiї основної продукцiї  2 405 860 5092 

Разом 3 081 860 5092 

 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (рядок 2050 Звiту про 

фiнансовi результати) 



(тис.грн) 

Основнi елементи собiвартостi 2015 2016     2013 

Витрати на оплату працi 56 25 1995 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 27 13 905 

Амортизацiя 18 8 380 

Матерiальнi витрати 108 9 796 

Разом 209 55 4076 

 

Iншi операцiйнi доходи (рядок 2120 Звiту про фiнансовi результати) 

(тис.грн) 

Основнi види доходiв 

Дохiд вiд  реалiзацiї iноземної валюти 

Дохiд вiд  реалiзацiї iнших оборотних активiв 2015 

36 

2 291  2016 

5 

2 209 2013 

Дохiд вiд  операцiйної оренди активiв 43 48 30 

Дохiд вiд  курсових рiзниць                                              46905

 121 180 

Дохiд вiд  реалiзацiї необоротних активiв -  1191 

Iнший операцiйний дохiд 37 77 57 

Разом 49 312 2 460 1458 

 

 

 

Адмiнiстративнi витрати (рядок 2130 Звiту про фiнансовi результати) 

(тис.грн) 

Основнi види витрат 2015 2016 

Витрати на оплату працi 538 392 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 272 87 

Послуги зв'язку  6  

Електроенергiя 271  

Послуги стороннiх органiзацiй 25  

Амортизацiя 181 

 283 

Матерiальнi витрати - 972 

Послуги банкiв 6  

Iншi витрати 383 2 231 

Охорона 389  

Разом 2 071 3 965 

                                                    

 

Витрати на збут ( рядок 2150 Звiту про фiнансовi результати) 

Основнi види витрат 2015 2016 2013 

Витрати на оплату працi 120 90 243 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 47 39 87 

Витрати на вiдрядження 33 - 38 

Iншi витрати 2 5 33 

Разом 202 134 401 

 

Iншi операцiйнi витрати (рядок 2180 Звiту про фiнансовi результати) 

(тис.грн) 

Основнi види витрат 2015 2016 2013 

Витрати на оренду - 15 - 

Витрати на оплату працi - 277 - 

Вiдшкодування пiльгової пенсiї 128 92 - 

Збитки вiд курсових рiзниць 51 326 121 73 

Собiвартiсть реалiзацiї iнших оборотних активiв 1661 425 335 

Штрафи та пенi  66 23 108 

Iншi витрати господарства 1442 2125 - 

Разом 54 623 3 078 516 

 

Фiнансовi витрати (рядок 2250 Звiту про фiнансовi результати) 

(тис.грн) 

Види витрат 2015 2016 2013р. 

Вiдсотки банка за отриманi кредити нерезидента 464 409 635 

Вiдсотки за отриманi займи  - - - 

Разом 464 409 635 

 

Фiнансовi доходи (рядок 2220 Звiту про фiнансовi результати) 



(тис. грн) 

Види доходiв 2015 2016  

Проценти отриманi за договором займу  197 305  

 

Iншi доходи (рядок 2240 Звiту про фiнансовi результати) 

(тис.грн) 

Види доходiв 2015 2016 2013 

Доход вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 1 492 283 355 

Разом 1492 283 355 

 

 

Iншi витрати (рядок 2270 Звiту про фiнансовi результати) 

(тис.грн) 

Види витрат 2015 2016 

Витрати на лiквiдацiю необоротних активiв  - 

Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв 295 - 

Разом 295 - 

 

14. ХАРАКТЕР ТА СТУПIНЬ РИЗИКIВ, ЩИ ВИНИКАЮТЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ФIНАНСОВИМИ 

IНСТРУМЕНТАМИ 

Основнi фiнансовi iнструменти товариства включають процентнi кредити та позики, 

грошовi кошти та їх еквiваленти та iншi оборотнi фiнансовi активи. Товариство має 

рiзнi iншi фiнансовi iнструменти, як, наприклад, торгова кредиторська i 

дебiторська заборгованiсть, якi виникають безпосередньо в ходi її операцiйної 

дiяльностi.  

Полiтика товариства не передбачає торгiвлi фiнансовими iнструментами. Товариству 

властивi кредитний ризик, ризик лiквiдностi i ринковий ризик.  

Загальна програма управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi та 

неефективностi фiнансового ринку України, i спрямована на зменшення його 

потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан товариства.  

Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв 

за фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi 

цiни мiстять у собi три типи ризику: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик 

та iншi цiновi ризики. Основними для товариства є ризик змiни процентної ставки, 

бо товариство має довгостроковi та короткостроковi позики банкiв, та цiновi 

ризики. Цiновi ризики заключаються у змiнах цiн на паливо та готову продукцiю 

пiдприємства.. 

Ризик лiквiдностi 

Товариство здiйснює аналiз строкiв погашення активiв i зобов'язань i планує свою 

лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових 

iнструментiв. Потреби товариства в коротко - i довгостроковiй лiквiдностi 

здебiльшого забезпечуються за рахунок грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за 

фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових 

збиткiв. Товариству властивий кредитний ризик вiд операцiйної дiяльностi 

(насамперед, за торговельною дебiторською заборгованiстю) i вiд фiнансової 

дiяльностi, включаючи депозити в банках i фiнансових установах, операцiї з 

iноземною валютою та iншi фiнансовi iнструменти.  

Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно можуть призвести до iстотної концентрацiї 

кредитного ризику Товариства, складаються в основному iз коштiв у банку, а також 

торгової та iншої дебiторської заборгованостi. 

Максимальний кредитний ризик для Групи на 31.12.2015 та 31.12.2016 р. складався з 

такого: 

(тис.грн) 

 31.12.15 31.12.16  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1934 1 931  

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 137 228  

Iншi оборотнi фiнансовi активи 673 308  

Разом  2744 2 467  

 

Кошти Товариства розмiщуються у великих банках, якi розташованi в Українi i мають 

добру репутацiю.  

Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резервiв сумнiвної 

заборгованостi. Товариство не вимагає застави за фiнансовими активами. 

Концентрацiя кредитного ризику за торговельною дебiторською заборгованiстю 

обмежується тим фактом, що клiєнтська база товариства включає декiлька великих 

клiєнтiв, якi вважаються непов'язаними сторонами та мають гарну платоспроможнiсть.  

25. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) НА АКЦIЮ 



Сума базового прибутку на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку за 

рiк, що припадає на власникiв звичайних, на середньозважене число звичайних акцiй, 

якi знаходяться в обiгу протягом року.  

Базовий прибуток на акцiю за роки, що закiнчилися 31 грудня, є таким: 

 

 

 (тис.грн) 

 2015 2016  

Чистий прибуток (збиток), що припадає на власникiв звичайних акцiй (4458)

 (3733)  

Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй в обiгу 26420240 26420240  

Сума базового прибутку(збитку) на акцiю в грн (0,169) (0,141)  

 

На 31 грудня 2016 р. товариство не мало потенцiйних звичайних акцiй. 

 

 

Генеральный директор  

ПАО "ОДЕССКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ХОЛОДМАШ" 

 

                                                                              

_________________________  Свешнiкова Т.I. 

                                                                                                     

мп 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

фізичної особи - підприємця) 
АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА 

"ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 

картки* платника податків - фізичної особи) 
21026423 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, будинок 

15 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

4420 

27.01.2011 

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 

54 

П 

000054 

д/н 

 

 
Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 

 
 

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА 

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4420  

65059  Україна, м. Одеса, пр-т Адміральський, 33-А, оф. 210 тел./факс (0482) 32-

46-99, сайт: www.grantye.сот 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 "ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ХОЛОДМАШ" 

станом на 31.12.2016 року 

 

м. Одеса 

ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ  

 

Повне найменування  АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ 

 

Код за ЄДРПОУ 21026423 

Місцезнаходження 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, будинок 15 

Дата державної реєстрації 23 травня 1995 року  

 

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та 

аудиторів, які надають аудиторські послуги № 4420 Рішення Аудиторської палати 

України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1 

 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0667 від 23.02.2017 року.  

Контактний телефон (0482) 32-46-99 

Договір на проведення аудиту  № 118 від 27 лютого 2017 року  

 

   ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  ЕМІТЕНТА 

Повне найменування  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ"ХОЛОДМАШ" 

 

Код  ЕДРПОУ 00217863 

Місцезнаходження  65005, м. Одеса, вул. Головківська, буд. 57/1 

Дата державної реєстрації  28 листопада 2001 року, 18 жовтня 2005 року 

 № 1 556 120 0000 012854 

Основні види діяльності 28.25 Виробництво промислового холодильного та 

вентиляційного устаткування 

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового 

призначення 

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування  

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 

70.20 Консультування з питань комерційної діяльності й керування  

Статутний капітал, грн.  6 605 060,00  грн.  

Середньооблікова чисельність працівників 12 осіб   

 

Адресат - Керівництву ПАТ "ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ХОЛОДМАШ", 



Для надання до НКЦПФР 

 

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Опис аудиторської перевірки  

 Ми провели аудит повного комплекту фінансових звітів ПАТ "ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ "ХОЛОДМАШ", які додаються та які включають  баланс (Звіт про фінансовий 

стан) станом на 31 грудня 2016 року, звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про 

власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих 

облікових політик та примітки до річної фінансової звітності. 

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність  

При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво несе 

відповідальність за: 

- Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування; 

 - Застосування обґрунтованих облікових оцінок та розрахунків; 

 - Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ у 

примітках до фінансової звітності Компанії; 

 - Підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи з припущення, що 

Компанія буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за 

винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним; 

- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між 

пов'язаними сторонами; 

- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які 

вимагають коректування чи розкриття; 

- Розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо 

будуть в найближчому майбутньому; 

- Достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всіх наданих кредитах 

або гарантії від імені керівництва. 

Керівництво Компанії також несе відповідальність за: 

- Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної системи 

внутрішнього контролю в Компанії; 

- Ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів 

бухгалтерського обліку відповідної чинного законодавства України; 

- Вжиття заходів у рамках своєї компетенції для захисту активів Компанії; 

- Виявлення і запобігання фактів шахрайства та інших зловживань. 

 

Відповідальність аудитора  

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до  Міжнародних стандартів 

аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а 

також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 

фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від 

судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової 

звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 

розглядає 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 включає 

також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових 

оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової 

звітності.  

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення 

нашої умовно-позитивної думки.  

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки  

1. Товариство не проводило аналізу на знецінення основних  засобів, як того 

вимагає Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 36 "Зменшення корисності 

активів" (МСБО 36). На нашу думку, існують ознаки того, що такі основні засоби 

могли втратити частину своєї вартості внаслідок негативного впливу фінансової 

кризи. Ми не змогли оцінити вплив цього відхилення від МСБО 36 на звіт про сукупні 

доходи та витрати товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року. Наша думка 

щодо фінансової звітності поточного періоду містить застереження у зв'язку з 

можливим впливом даних обставин на порівнянність показників поточного і минулого 

року. 

2. Товариство  станом на 31.12.2016 року має непокриті збитки у розмірі 29 926 

тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під 

значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою 



діяльність, тому  товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та 

погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. В ходi перевiрки 

Аудитор не може дати абсолютної гарантії щодо відсутності iснування загрози 

безперервностi дiяльностi Товариства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту 

аудиту 570 "Безперервнiсть". 

 

Умовно - позитивна думка  

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі 

"Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність подає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ХОЛОДМАШ"   станом на 31 грудня 2016 

року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, 

відповідно до МСФЗ. 

 

Інша допоміжна інформація 

 

Визначення вартості чистих активів. 

Згідно частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих 

активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане 

оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів 

товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого 

законом, товариство підлягає ліквідації. 

Вартість чистих активів ПАТ "ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ"ХОЛОДМАШ"   має від'ємне 

значення у розмірі 23 321  тис. грн. та статутний капітал складає 6 605  тис. грн. 

Т.ч., вартість чистих активів є меншою за статутний  капітал товариства та на 

думку аудитора, товариство  не дотримується вимог чинного законодавства. 

 

 

Стан корпоративного управління  

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених статутом 

товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Товариства, 

Наглядова рада Товариства,  Генеральний директор  Товариства та Ревізійна комісія. 

Товариство щорічно проводить загальні збори по результатах господарської 

діяльності за відповідний рік, на яких розглядаються підсумки виробничо-фінансової 

діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші 

питання, які належать до їх компетенції.  

Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. 

Про призначення зовнішнього аудитора приймає рішення Наглядова рада. Протягом 

останніх трьох років аудиторські перевірки товариства проводилися у середньому 1 

раз на рік та зовнішнього аудитора не змінювали.  

Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним 

законодавством 

 

Шахрайство при аудиті фінансової звітності.  

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для 

отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його 

внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків 

суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", 

аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка 

використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до 

управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання які, на 

думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при 

ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. 

Аудитором  виконані аналітичні процедури, в тому числі з використанням 

деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх 

чинників діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та 

корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової політики, 

цілі та стратегії і пов'язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та оглядів фінансових 

результатів. 

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що 

фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 

 

Аудит активів 

 

 За станом на 31.12.2016 року загальні активи ПАТ "ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

"ХОЛОДМАШ" в порівнянні з даними на початок 2016 року зменшились на 19,51 % і 

відповідно складають 17 371 тис. грн.  

Товариство не проводило аналізу на знецінення основних  засобів, як того вимагає 

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 36 "Зменшення корисності активів" 



(МСБО 36). На нашу думку, існують ознаки того, що такі основні засоби могли 

втратити частину своєї вартості внаслідок негативного впливу фінансової кризи. Ми 

не змогли оцінити вплив цього відхилення від МСБО 36 на звіт про сукупні доходи та 

витрати товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року. Наша думка щодо 

фінансової звітності поточного періоду містить застереження у зв'язку з можливим 

впливом даних обставин на порівнянність показників поточного і минулого року. 

Розмір активів підприємства  визначений без суттєвих перекручень та реально і  

вірно відображений у фінансовій звітності згідно МСФО. Під час проведення аудиту 

активів аудитор не дає абсолютну гарантію того, що перевірена інформація вільна 

від суттєвих помилок.  

 

Аудит зобов'язань і забезпечень. 

 

     Станом на 31.12.2016 року загальні зобов'язання і забезпечення Товариства 

зменшились до 40629 тис. грн., тобто на 1,16 %. 

    Фінансові зобов'язання згідно з МСБО (IAS) 39 класифікуються відповідно як 

фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у 

прибутках або збитках.  

    Довгострокові зобов'язання, станом на 31.12.2016 року складають 33 328 тис. 

грн., які складаються з процентної позики. 

    Поточні зобов'язання і забезпечення, станом на 31.12.2016 року, складають 7 

364 тис. грн. 

Розмір зобов'язань підприємства  визначений без суттєвих перекручень та реально і  

вірно відображений у фінансовій звітності згідно МСФО. Під час проведення аудиту 

зобов'язань аудитор не дає  абсолютну гарантію того, що перевірена інформація 

вільна від суттєвих помилок.  

 

Аудит власного капіталу 

 

    Станом на 31.12.2016 року загальний розмір власного капіталу ПАТ "ОДЕСЬКЕ 

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ХОЛОДМАШ"  має від'ємне значення у розмірі 23 321 тис. грн., 

з яких зареєстрований (пайовий) капітал складає 6 605 тис. грн. та непокритий 

збиток  станом на 31.12.2016 року   складає 29 926 тис. грн. Заявлений у 

установчих документах статутний капітал товариства сплачений  у повному обсязі. 

Загальна сума випуску iменних простих акцiй становить 6 605 060 грн., кiлькiсть 

акцiй 26 420 240 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн.     Зменшення  власного 

капіталу  відбулося  за рахунок отриманого збитку  поточного року.  

     На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі 

Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.  

 

 

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності   

ПАТ "ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ХОЛОДМАШ" 

 відображених у фінансовій звітності. 

  

Збиток  поточного року складає 3 733 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою 

невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта 

господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому  товариство може не 

бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному 

ході своєї діяльності. В ходi перевiрки Аудитор не може дати абсолютної гарантії 

щодо відсутності iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства згiдно з 

вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервнiсть". 

 На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від 

звичайної діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм МСБО 18 "Дохід". 

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, 

відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, 

стосовно витрат Товариства за 2016 рік відповідають первинним документам та даним 

фінансової звітності. Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2016 рік 

в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру 

доходів та витрат Товариства, а також розкриває інформацію про них.  

Директор   

АКФ "ГРАНТЬЕ"                 __________________________                       

/Пархоменко О.С./ 

 

13.04.2017  року  

Україна, місто Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210 

 

 

 

 


