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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 
      

Черниш Валерiй Сергiйович 

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

М.П. 
28.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Спецiалiзоване управлiння "Трансгiдромеханiзацiя" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

01385930 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Подiльський р-н, 04071, м. Київ, вулиця Електрикiв, буд. 16 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 353-36-92 (044) 353-36-91 

6. Електронна поштова адреса 

Transgidro@i.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2014 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку № 81 
  

29.04.2014 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.Transgidro.com.ua 

в мережі 

Інтернет 29.04.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 
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Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп 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 X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. 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) 
 

33. Примітки 

У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї не заповнено такi роздiли звiту: Вiдомостi 

щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - не надається, оскiльки 

пiдприємство не приймало участi в створеннi юридичних осiб у звiтному 

перiодi. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється, 

оскiльки Емiтент не вводив посаду i не призначав корпоративного секретаря. 

Послугами рейтингового агенства товариство не користувалось. Цiннi папери, 

окрiм простих iменних акцiй, не випускались. Акцiї за звiтнiй перiод не 

викупались. Гарантiї третiми особами за борговими цiнними паперами 

товариства не випускались. Товариство iпотечнi облiгацiї, iпотечнi 

сертифiкати та сертифiкати ФОН не випускало. Реєстри iпотечних активiв 

вiдсутнi. Кредитнi договора вiдсутнi, права вимоги за якими забезпечено 

iпотеками. Рiчна фiнансова звiтнiсть, вiдповiдно до ПСБО не надана згiдно 

п.1.3 глави 2. Цiльових облiгацiй, виконання за якими забезпечене об'єктами 

нерухомостi не випускалось. Iнша iнформацiя, яка не має разкриття у данному 

звiтi, не мала мiсця протягом звiтного перiоду. 
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III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Спецiалiзоване управлiння "Трансгiдромеханiзацiя" 

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

А01 №199692 

3. Дата проведення державної реєстрації 

12.06.1996 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

1230210.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

24 

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

42.91. Будiвництво водних споруд 

09.90. Надання допомiжних послуг у сферi добування iнших корисних копалин та розроблення 

кар'єрiв 

68.20. Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

10. Органи управління підприємства 

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПАТ "КБ "Актив-банк" 

2) МФО банку 

300852 

3) поточний рахунок 

260043010006 

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

у іноземній валюті 

ПАТ "КБ "Актив-банк" 

5) МФО банку 

300852 

6) поточний рахунок 

260043010006 
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов’язана iз створенням 

об’єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком) 

АЕ 

№182753 
17.01.2013 

Iнспекцiя 

державного 

архiтектурно-

будiвельного 

контролю у 

м. Києвi 

14.01.2018 

Опис 

До перелiку робiт провадження господарської 

дiяльностi, пов'язаної iз створенням об'єктiв 

архiтектури належить: будiвельнi та монтажнi 

роботи; розробка грунтiв, улаштування грунтових 

споруд; улаштування основ та фундаментiв 

збiрних та монолiтних; улаштування фундаментiв 

iз застосуванням паль; зведення збiрних бетонних 

та залiзобетонних конструкцiй; зведення 

монолiтних бетонних, залiзобетонних та 

армоцементних конструкцiй; зведення кам'яних та 

армокам'яних конструкцiй; будiвництво 

гiдротехнiчних споруд та комплексiв; виконання 

пiдводно-технiчних робiт. Товариство планує 

подовжити лiцензiю пiсля закiнчення термiну її дiї. 

  

На виконання за умови додержання вимог законодавства з питань 

охорони працi та промислової безпеки роботи пiдвищеної 

небезпеки при будiвництвi водних споруд та наданнi допомiжних 

послуг у сферi добування корисних копалин та розробленнi 

кар'єрiв 

2926.13.32. 23.08.2013 

Тер. управл. 

держ. служби 

гiрничого 

нагляду та 

промислової 

безпеки 

України у 

Київськ.обл 

та м. Києвi 

22.08.2018 

Опис 

Дозвiл дозволяє виконувати:1.Монтаж, демонтаж, 

налагодження, ремонт, технiчне обслуговування, 

реконструкцiя машин, механiзмiв, устаткування 

підвищеної небезпеки; -устаткування для 

видобутку та транспортування корисних копалин 

вiдкритим способом;-електричного устаткування 

електричних станцiй та мереж напругою понад 

1000 В; 2.Землянi роботи, що виконуються на 

глибинi понад 2 метри або в зонi розташування 

пiдземних комунiкацiй чи пiд водою; 

3.Зварювальнi (РДЗ), газополум’янi роботи Строк 

дiї дозволу: з 23.08.2013 р. по 22.08.2018 р. 

Товариство планує подовжити дозвiл пiсля 

закiнчення термiну його дiї. 

  

На експлуатацiю за умови додержання вимог законодавства з 

питань охорони працi та промислової безпеки пiд час 

експлуатацiї машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної 

небезпеки при будiвництвi водних споруд та наданнi допомiжних 

послуг у сферi доб.копалин 

3205.13.32 17.09.2013 

Тер. управл. 

держ. служби 

гiрничого 

нагляду та 

промислової 

безпеки 

України у 

Київськ.обл 

та м. Києвi 

16.09.2018 
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Опис 

Дозвiл дозволяє експлуатувати:1. Устаткування 

для видобутку та транспортування корисних 

копалин вiдкритим способом; – землесоснi 

снаряди електричнi несамохiднi: марки КИЕ-6-К, 

1972 р.в., СРСР; марки №359 (12ЄМ№58. 1987 

р.в., Росiя; марки ЗГМ-1-350А, 1976 р.в., Росiя; 

марки ЗГМ-1-350А, 1975 р.в., Росiя; марки ЗГМ-1-

350А, 1977 р.в., Росiя; марки ЗГМ-1-350А, 1989 

р.в., Росiя; – землесоснi снаряди дизельнi: марки 

УКД-409-К, 1987 р.в., Росiя 2. Вантажопiднiмальнi 

крани: – автомобiльний кран марки КТА-25, в/п -

20т. 2007р.в., Україна Строк дiї дозволу: з 

17.09.2013 р. по 16.09.2018 р. Товариство планує 

подовжити дозвiл пiсля закiнчення термiну його 

дiї. 

  

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) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Петрохолдiнг" 

31905445 
01032Україна м. Київ, вул. 

Саксаганського, 115-а 
18.2723 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЕКСIМ-

КОНСАЛТИНГ ДВА" 

34486465 
04112Україна м. Київ, вул. 

Дорогожицька, буд. 10 
23.0000 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ДЮК-А" 
24591678 

04050Україна м. Київ, вул. 

Герцена, 18/20, оф. 72 
0.0000 

COLLEDO LIMITED 

(КОЛЛЕДО ЛIМIТЕД), 

Британськi Вiргiнськi о-ви 

1064900 

0Британськi Вiргiнськi о-ви 

Road Town, Tortola Akara 

Bldg., 24 

24.0000 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Правочин" 
31815844 

04655Україна м. Київ, 

Кудрявський узвiз, буд. 5-Б 
22.9636 

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) 

Савенко Наталiя Михайлiвна 
КМ 414718 01.09.2006 Комiнтернiвським РУ ГУ 

МВС України в Одеськiй обл. 
0.0354 

498 0 0 0 11.7287 

Усього 100.00 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. 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 

Колєсiн Микола Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

МК 332425 11.01.1997 Дворiчанським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища освiта, Харкiвський нацiональна академiя мiського господарства 

6) стаж керівної роботи (років)** 

9 

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

З 04.2006 р. по 07.2009 р. обiймав посаду - начальника вiддiлу ПрАТ "Автокапiтал", з 07.2009 р. по 

02.2011 р. займав посаду - директор ДП "Київський ремонтний завод "Радiан". З 01.04.2011 р. по 

06.09.2012 р. обiймав посаду Спiвголови Правлiння ВАТ "СУ "Трансгiдромеханiзацiя". З 

07.09.2012 р. по 18.06.2013 р. обiймав посаду Генерального директора ПАТ "СУ 

"Трансгiдромеханiзацiя". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

07.09.2012 До переобрання (18.06.2013 р.) 

9) Опис 

Призначено на посаду генерального директора за рiшенням протоколу Загальних зборiв акцiонерiв 

№01/12 вiд 07.09.2012 року, приступив до виконнання своїх обов'язкiв з 07.09.2012 р. Звiльнений 

18.06.2013 р. з посади генерального директора за рiшенням протоколу Наглядової Ради вiд 

18.06.2013 р. Повноваження та обов'язки генерального директора: органiзацiя роботи щодо 

оперативного управлiння справами емiтента; здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю 

емiтента; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради та звiтує 

перед ними; без довiреностi, у межах своєї компетенцiї, здiйснює всi дiї вiд iменi емiтента; 

представляє iнтереси емiтента в усiх органiзацiях, установах та пiдприємствах, як на Українi, так i 

за кордоном; укладає угоди (контракти); затверджує органiзацiйно-розпорядчу та виробничо-

господарську структуру емiтента; затверджує правила внутрiшнього розпорядку та iншi внутрiшнi 

положення; видає накази, розпорядження i iнструкцiї, пов'язанi з оперативною дiяльнiстю емiтента 

та обов'язковi для виконання усiм його персоналом; затверджує штатний розклад; в межах своїх 

повноважень приймає на роботу i звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, застосовує до них 

заходи заохочення, дисциплiнарнi i матерiальнi стягнення тощо; здiйснює iншi функцiї, необхiднi 

для органiзацiї безперервної поточної дiяльностi емiтента та забезпечення його прибутковостi, 

конкурентноспроможностi та фiнансово-економiчної стабiльностi, а також забезпечення прав 

акцiонерiв i соцiальних гарантiй персоналу. Визначення перелiку вiдомостей, що складають 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення 

порядку їх використання та охорони. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та 

Наглядової ради. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї 

Загальних зборiв чи Наглядової ради. Розмiр виплаченої винагороди є комерцiйною таємницею. 
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Непогашеної судимостi у посадової осiби емiтента за посадовi та корисливi злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Виконуючий обов'язки генерального директора 

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

Черниш Валерiй Сергiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 418498 11.07.2000 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

Вища, Академiя внутрiшнiх справ, м. Київ 

6) стаж керівної роботи (років)** 

7 

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

З 10.06.2010 р. по 05.07.2011 р. обiймав посаду директора ТОВ "Лавина-2010"; з 20.07.2011 р. 

обiймав посаду заступника директора та з 06.08.2011 р. - директором Днiпропетровського фiлiалу 

ПАТ "Гiдромеханiзацiя"; з 18.06.2013 р. по 22.07.2013 р. обiймав посаду виконуючого обов'язки 

генерального директора ПАТ "СУ "Трансгiдромеханiзацiя". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

18.06.2013 До переобрання (22.07.2013 р.) 

9) Опис 

Призначений на посаду виконуючим обов'язки генерального директора за рiшенням протоколу 

Наглядової ради вiд 18.06.2013 року, приступив до виконнання своїх обов'язкiв з 18.06.2013 р. 

Звiльнений 22.07.2013 р. з посади виконуючого обов'язки генерального директора за рiшенням 

протоколу Наглядової ради вiд 22.07.2013 року. Повноваження та обов'язки виконуючого 

обов'язки генерального директора: здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю емiтента; 

забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради та звiтує перед ними; 

органiзує роботу щодо оперативного управлiння справами емiтента; без довiреностi, у межах своєї 

компетенцiї, здiйснює всi дiї вiд iменi емiтента; представляє iнтереси емiтента в усiх органiзацiях, 

установах та пiдприємствах, як на Українi, так i за кордоном; укладає угоди (контракти); 

затверджує органiзацiйно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру емiтента; затверджує 

правила внутрiшнього розпорядку та iншi внутрiшнi положення; видає накази, розпорядження i 

iнструкцiї, пов'язанi з оперативною дiяльнiстю емiтента та обов'язковi для виконання усiм його 

персоналом; затверджує штатний розклад; в межах своїх повноважень приймає на роботу i 

звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення, дисциплiнарнi i 

матерiальнi стягнення тощо; здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї безперервної 

поточної дiяльностi емiтента та забезпечення його прибутковостi, конкурентноспроможностi та 

фiнансово-економiчної стабiльностi, а також забезпечення прав акцiонерiв i соцiальних гарантiй 

персоналу. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та 

охорони. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Вирiшення iнших 

питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради. Розмiр 

виплаченої винагороди є комерцiйною таємницею. Непогашеної судимостi у посадової осiби 
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емiтента за посадовi та корисливi злочини немає. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Генеральний директор 

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

Злотоябко Сергiй Нiсонович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 432734 20.07.2000 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1953 

5) освіта** 

Вища, Ленiнградський iнститут водного транспорту 

6) стаж керівної роботи (років)** 

38 

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

З 05.1988 р. по 06.1991 р. працював iнженером-iнспектором в Днiпровськiй iнспекцiї Регiстра; з 

07.1991 р. по 08.1998 р. займав посаду iнженера-iнспектора Української державної iнспекцiї 

Регiстра та безопасностi судоходства; з 09.1998 р. по 09.2011 р. обiймав посаду - старший iнженер-

iнспектор, директор представництва ДП "Регiстр судноплавства України". З 22.07.2013 р. обiймав 

посаду генерального директора ПАТ "СУ "Трансгiдромеханiзацiя" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.07.2013 До переобрання 

9) Опис 

Призначено на посаду генерального директора за рiшенням протоколу Наглядової ради вiд 

22.07.2013 року, приступив до виконнання своїх обов'язкiв з 22.07.2013 р. Повноваження та 

обов'язки генерального директора: органiзує роботу щодо оперативного управлiння справами 

емiтента; здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю емiтента; забезпечує виконання рiшень 

Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради та звiтує перед ними; без довiреностi, у межах своєї 

компетенцiї, здiйснює всi дiї вiд iменi емiтента; представляє iнтереси емiтента в усiх органiзацiях, 

установах та пiдприємствах, як на Українi, так i за кордоном; укладає угоди (контракти); 

затверджує органiзацiйно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру емiтента; затверджує 

правила внутрiшнього розпорядку та iншi внутрiшнi положення; видає накази, розпорядження i 

iнструкцiї, пов'язанi з оперативною дiяльнiстю емiтента та обов'язковi для виконання усiм його 

персоналом; затверджує штатний розклад; в межах своїх повноважень приймає на роботу i 

звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення, дисциплiнарнi i 

матерiальнi стягнення тощо; здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї безперервної 

поточної дiяльностi емiтента та забезпечення його прибутковостi, конкурентноспроможностi та 

фiнансово-економiчної стабiльностi, а також забезпечення прав акцiонерiв i соцiальних гарантiй 

персоналу. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та 

охорони. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради. Вирiшення iнших 

питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради. Розмiр 

виплаченої винагороди є комерцiйною таємницею. Непогашеної судимостi у посадової осiби 

емiтента за посадовi та корисливi злочини немає. 
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* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

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

Семенюк Лiлiя Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СК 898170 13.10.1998 Баришiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища, Нацiональний унiверситет харчових технологiй 

6) стаж керівної роботи (років)** 

12 

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

З 01.03.2000 р. по 27.08.2000 р. займала посаду заступника головного бухгалтера ДП "Фiрма 

"ПОЛIКОМ", з 28.08.2000 р. по 22.06.2005 р. була переведена на посаду головного бухгалтера, з 

23.06.2005 р. по 20.08.2008 р. обiймала посаду заступника головного бухгалтера ЗАТ "Догмат 

Україна", з 21.08.2008 р. переведена на посаду головного бухгалтера ЗАТ "Догмат Україна". З 

01.06.2009 р. по 16.04.2010 р. працювала на посадi фiнансового директора ЗАТ "Страхова 

компанiя "Догмат Страхування". З 01.07.2011 р. обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ "СУ 

"Трансгiдромеханiзацiя". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

01.07.2011 До переобрання 

9) Опис 

Призначена на посаду головного бухгалтера з 01.07.2011 р. згiдно наказу №17-к вiд 01.07.2011 р. 

До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення 

бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення 

ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням 

особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя 

контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 

Вимагати вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку 

оформлення та подання до облiку первинних документiв. Забезпечує складання на основi даних 

бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi 

строки користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої 

iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у 

пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного 

бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими 

формами та iнструкцiями. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, посадової особи є 

комерцiйною таємницею. Iнформацiя про наявнiсть в посадової особи непогашеної судимостi за 

вчинення корисливих та посадових злочинiв вiдсутня. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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1) посада 

Голова Наглядової ради  

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

Савенко Наталiя Михайлiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

КМ 414718 01.09.2006 Комiнтернiвським РВ ГУ МВС України в Одеськiй обл. 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

Вища, Київський мiжнародний унiверситет 

6) стаж керівної роботи (років)** 

6 

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

З 2003 по 2004 р. займала посаду юрисконсульта АК "Стен та партнери", з 2005 по 2006 р. займала 

посаду юрисконсульта ЮФ "РИМ", з 2006 по 2008 р. обiймала посаду юриста в юридичнiй фiрмi 

"Амстердам", з 2008 р. по цей час займає посаду директора ТОВ "Ексiм-консалтинг" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

07.09.2012 До переобрання 

9) Опис 

Призначено на посаду Голови Наглядової ради за рiшенням протоколу Загальних зборiв 

акцiонерiв №01/12 вiд 07.09.2012 року, приступила до виконнання своїх обов'язкiв з 07.09.2012 р. 

Повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, контролює та регулює 

дiяльнiсть виконавчого органу, забезпечує стiйкий фiнансовий розвиток пiдприємства; затверджує 

в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 

Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 

позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових 

загальних зборiв у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж 

ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших 

цiнних паперiв, крiм акцiй; обрання реєстрацiйної комiсiї; вирiшення питань, вiднесених до 

компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

Товариства;прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; та iнше. Винагороду посадова 

особа не отримує в т.ч. винагороду в натуральнiй формi. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

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

ТОВ "ЕКСIМ-КОНСАЛТИНГ ДВА" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

0 34486465 0 
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4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

д/в 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

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

д/в 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

07.09.2012 До переобрання 

9) Опис 

Обрано Членом Наглядової ради згiдно рiшення протоколу Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства №01/12 вiд 07.09.2012 року (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька. буд. 10) акцiонер - 

юридична особа, яка обрана до складу Наглядової ради, призначає особу, яка представляє її 

iнтереси у роботi Наглядової ради Товариства. Представник юридичної особи, яка обрана до 

складу Наглядової ради Товариства, дiє на пiдставi довiреностi. Представляє iнтереси акцiонерiв 

Товариства в перiод мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв. Повноваження та обов'язки: 

здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого 

органу, забезпечує стiйкий фiнансовий розвиток пiдприємства; затверджує в межах своєї 

компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних 

зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв у 

випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених 

Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм 

акцiй; обрання реєстрацiйної комiсiї; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової 

ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення 

про вчинення значних правочинiв; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв 

iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов 

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

Винагороду посадова особа не отримує в т.ч. винагороду в натуральнiй формi. Строк, на який 

призначено посадову особу – до переобрання. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

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

ПВIФ "АКВАМАРИН" НВЗТ ТОВ "ЕКСIМ-КАПIТАЛ" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

0 2331134 0 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

д/в 
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6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

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

д/в 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

07.09.2012 До переобрання 

9) Опис 

Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення протоколу Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства №01/12 вiд 07.09.2012 року ( 04053, м. Київ, вул. Воровського, буд. 11Б) акцiонер - 

юридична особа. 07.09.2012 року прийнято рiшення, згiдно протоколу ревiзiйної комiсiї, про 

обрання Головою Ревiзiйної комiсiї ПВIФ «АКВАМАРИН» НВЗТ ТОВ «ЕКСIМ-КАПIТАЛ», код 

ЄДРIСI 2331134, 04053, м. Київ, вул. Воровського, буд. 11Б. Пiдстава для призначення – рiшення 

ревiзiйної комiсiї. Повноваження та обов'язки: проведення перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства; Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам; має право вносити 

пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних 

зборiв та здiйснювати обговорення питань Порядку денного з правом дорадчого голосу; приймати 

участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом та 

внутрiшнiми положенням. Винагороду посадова особа не отримує в т.ч. винагороду в натуральнiй 

формi. Строк, на який призначено посадову особу – до переобрання. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Компанiя COLLEDO LIMITED (КОЛЛЕДО ЛIМIТЕД) 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

0 1064900 0 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

д/в 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

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

д/в 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

07.09.2012 До переобрання 

9) Опис 

Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї - Компанiя COLLEDO LIMITED (КОЛЛЕДО ЛIМIТЕД), 

мiсцезнаходження Британськi Вiргiнськi о-ви Akara Bldg, Road Town, Tortola 24 De Castro 

Street,Wickhams Cay 1, згiдно рiшення протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Товариства №01/12 

вiд 07.09.2012 року, акцiонер - юридична особа. Повноваження та обов'язки: проведення перевiрки 
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фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам; має 

право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання 

позачергових Загальних зборiв та здiйснювати обговорення питань Порядку денного з правом 

дорадчого голосу; приймати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у 

випадках, передбачених Законом та внутрiшнiми положенням. Винагороду посадова особа не 

отримує в т.ч. винагороду в натуральнiй формi. Строк, на який призначено посадову особу – до 

переобрання. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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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 

ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Генеральний 

директор 

Колєсiн Микола 

Миколайович 

МК 332425 11.01.1997 

Дворiчанським РВ УМВС 

України в Харкiвськiй обл. 
 

0 0 0 0 0 0 

Виконуючий 

обов'язки 

генерального 

директора 

Черниш Валерiй 

Сергiйович 

СО 418498 11.07.2000 

Радянським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 
 

0 0 0 0 0 0 

Генеральний 

директор 

Злотоябко Сергiй 

Нiсонович 

СО 432734 20.07.2000 

Дарницьким РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 
 

0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Семенюк Лiлiя 

Миколаївна 

СК 898170 13.10.1998 

Баришiвським РВ ГУ МВС 

України в Київськiй обл. 
 

0 0 0 0 0 0 

Голова 

Наглядової ради  

Савенко Наталiя 

Михайлiвна 

КМ 414718 01.09.2006 

Комiнтернiвським РВ ГУ МВС 

України в Одеськiй обл. 
 

1743 0.0354 1743 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

ТОВ "ЕКСIМ-

КОНСАЛТИНГ 

ДВА" 

0 34486465 0 
 

1131793 23.0 1131793 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї 

ПВIФ 

"АКВАМАРИН" 

НВЗТ ТОВ "ЕКСIМ-

КАПIТАЛ" 

0 2331134 0 
 

0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Компанiя COLLEDO 

LIMITED 

(КОЛЛЕДО 

ЛIМIТЕД) 

0 1064900 0 
 

1181002 24.0 1181002 0 0 0 

Усього 2314538 47.0354 2314538 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Петрохолдiнг" 

31905445 

01032 Україна м. Київ 

Шевченкiвський р-н. м. 

Київ вул. Саксаганського, 

115-а 

 
899152 18.2723 899152 0 0 0 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"ЕКСIМ-

КОНСАЛТИНГ 

ДВА" 

34486465 

04112 Україна м. Київ 

Шевченкiвський р-н. м. 

Київ вул. 

Дорогожицька,10 

 
1131793 23.0 1131793 0 0 0 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Правочин" 

31815844 

04655 Україна м. Київ 

Шевченкiвський р-н. м. 

Київ Кудрявський узвiз, 

буд. 5-Б 

 
1130000 22.9636 1130000 0 0 0 

Компанiя COLLEDO 

LIMITED (КОЛЛЕДО 

ЛIМIТЕД) 

1064900 

0 Британськi Вiргiнськi о-

ви De Castro 

Street,Wickhams Cay Road 

Town, Tortola Akara Bldg., 

24 

 
1181002 24.0 1181002 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 4341947 88.2359 4341947 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Не обов'язково для заповнення.  
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
08.07.2013 

Кворум 

зборів** 
70.36097 

Опис 

Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх 

повноважень. 2.Обрання Голови та секретаря загальних зборiв. 3. Затвердження регламенту загальних 

зборiв. 4. Звiт Генерального директора Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Генерального директора. 5.Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2012 

рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 7.Затвердження рiчного звiту 

Товариства за 2012 рiк. 8.Розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог, передбачених 

законом. 9.Попереднє схвалення значних правичинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не 

бiльш як одного року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної 

сукупної вартостi. За результатами проведення загальних зборiв прийнято рiшення по всiх питаннях 

порядку денного. Пропозицiї до порядку денного виносили Голова загальних зборiв Рибальченко Л. 

В. 
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9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що 

передував звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нарахування дивідендів на одну 

акцію, грн. 
0 0 0 0 

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Дата складання переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 
    

Дата виплати дивідендів 
    

Опис 
За результатами звiтного та попередньго рокiв рiшення щодо нарахування та 

виплати дивiдендiв не приймалось. 
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "НДУ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна Київська Шевченкiвський р-н. м. Київ вул. Б. 

Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011 

Міжміський код та телефон (044) 279-13-25 

Факс (044) 279-65-40 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому 

ринку-депозитарної дiяльностi, а саме депозитарна дiяльнiсть 

депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв №Е-4807 вiд 

10.10.2012 р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 26410155 

Місцезнаходження 04073 Україна Київська Оболонський р-н. м. Київ проспект 

Московський, 6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ №579897 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.09.2011 

Міжміський код та телефон (044) 428-61-28 

Факс (044) 428-61-28 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть Зберiгача цiнних паперiв 

Опис Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам 

№01/2012-Е вiд 26.10.2012 р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "АФ "Iнтелект-Капiтал" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 36391522 

Місцезнаходження 03062 Україна Київська Святошинський р-н. м. Київ вул. 

Чистякiвська, 2 оф. 307 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

4255 
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Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.02.2009 

Міжміський код та телефон (044) 517-22-77 

Факс (044) 516-44-80 

Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги 

Опис Договiр про надання аудиторських послуг № 11/04-2А вiд 11.04.2014 

року. 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Iнтелект-Капiтал" надає аудиторськi 

послуги з перевiрки фiнансової звiтностi              ПАТ "СУ 

"Трансгiдромеханiзацiя". 
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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 

09.06.1999 473/10/1/99 

Центральний 

територiальний 

департамент 

Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000148100 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.250 4920840 1230210.000 100.0 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами емiтента на органiзацiйно-оформлених ринках не вiдбувалась. Заяви на включення до лiстингу бiрж не подавались. 

Додаткової емiсiї в звiтному роцi не проводились. 
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XI. Опис бізнесу 

Наказом №115 вiд 01.06.1946 Всесоюзної контори "Гiдромеханiзацiя" МЗС СРСР в м.Києвi був 

створений участок №2 для виконання гiдромеханiзованих робiт. Згiдно Постанови Кабiнету 

Мiнiстрiв України "Про затвердження порядку перетворення в процесi приватизацiї державних 

пiдприємств у ВАТ вiд 07.12.1992 №686 та наказу Регiонального вiддiлення фонду Державного 

майна України по м. Києву вiд 14.05.1996 р. №796 Державне орендне пiдприємство 

"Спецiалiзоване управлiння - 477 "Трансгiдромеханiзацiя" переiменоване у ВАТ "СУ 

"Трансгiдромеханiзацiя". Вiдкрите акцiонерне товариство було перереєстроване Голосiївською 

районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю за номером запису в ЄДР: 1 068 105 0001 

018645. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 01/12 вiд 7 вересня 

2012 року) ВАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» перейменоване у Публiчне акцiонерне товариство 

«Спецiалiзоване управлiння «Трансгiдромеханiзацiя» на виконання вимог Закону України «Про 

акцiонернi товариства» про приведення дiяльностi акцiонерних товариств у вiдповiднiсть до вимог 

цього закону. ПАТ "СУ"Трансгiдромеханiзацiя" було перереєстроване Подiльською районною у 

мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю за номером запису в ЄДР: 1 068 120 0000 018645. Злиття, 

подiлу, приєднання, перетворення чи видiлу у звiтному перiодi не вiдбувалося. 

  

Пiдприємство виступає єдиним майновим комплексом, органами управлiння, якого є Загальнi 

збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада, Виконавчий орган – Генеральний директор. 

Органами контролю за дiяльнiстю Товариства є Ревiзiйна комiсiя. Вiдповiдних вiдокремлених 

пiдроздiлiв пiдприємство не має. Протягом 2013 року, згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол 

вiд 18.06.2013 року та вiд 22.07.2013 року) вiдбулися змiни щодо органiв управлiння Товариства, а 

саме: переобрання виконавчого органу - Генерального директора. 

  

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) становить 17 

осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 7 осiб. 

Осiби, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) становить 13 осiб.Фонд 

оплати працi становить: 372,0 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення 

або зменшення вiдносно попереднього року: вiдносно 2012 року фонд оплати працi у Товариства 

збiльшився на 133,0 тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня 

квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента шляхом самовдосконалення вмiнь i 

навичок працiвникiв. 

  

ПАТ "СУ "Трансгiдромеханiзацiя" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

  

ПАТ "СУ "Трансгiдромеханiзацiя" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, 

пiдприємствами, установами. 

  

Жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не мали мiсця протягом 

звiтного перiоду. 

  

Бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999року № 996-ХIV зi 

змiнами i доповненнями, положень МСФЗ, iнших правових документiв з питань органiзацiї 

бухгалтерського облiку та звiтностi. Вiдповiдно до чинного законодавства України з 2012 року 

Товариство складало фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi 
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(МСФЗ). Вiдповiдно до спiльного листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 01.12.2011 р., Товариство 

обрало датою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р. Облiкова полiтика Товариства визначена в 

Положеннi про облiкову полiтику, затвердженому наказом по Товариству i розкриває основи, 

стандарти, правила й процедури облiку, якi застосовуються Товариством при веденнi облiку i 

складаннi фiнансової звiтностi. Вона встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, 

визначення, а також деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi Товариства. Облiк наявних у 

Товариства основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ (IAS) 16 "Основнi 

засоби", згiдно з редакцiєю МСФЗ. Методом амортизацiї основних засобiв пiдприємством обрано 

прямолiнiйний метод, крiм груп 4 та 5, для яких обрано метод зменшення залишкової вартостi 

основних засобiв. Переоцiнка основних засобiв у 2013 роцi в Товариствi не проводилась. Оцiнка 

вартостi запасiв проводиться по методу ФIФО.Дебiторська заборгованiсть ПАТ «СУ 

«Трансгiдромеханiзацiя» облiковується згiдно з положеннями МСБО, в тому числi згiдно 

положень МСБО № 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».Облiк зобов’язань 

проводиться згiдно з положеннями мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Товариство є 

платником податку на прибуток пiдприємств на загальних пiдставах. Податковий облiк витрат 

вiдповiдає нормам Податкового кодексу України.Собiвартiсть послуг включає в себе витрати на їх 

виконання. Витрати пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, що не включаються до собiвартостi 

реалiзованих послуг, вважаються витратами перiоду i вiдображаються у звiтi про фiнансовi 

результати. 

  

Предметом дiяльностi Товариства є виконання гiдротехнiчних робiт (землянi роботи, будiвництво 

водних споруд, зведення несучих та огороджуючих конструкцiй будiвель i споруд, будiвництво та 

монтаж iнженерних i транспортних мереж, зведення несучих i огороджуючих конструкцiй 

будiвель i споруд, насипних грунтових конструкцiй, земляяних гребель, дамб, насипiв, 

гiдронамиву територiї пiд забудову, будiвельного водозниження, улаштування майданчикових 

дренажiв). У зв'язку з фiнансово-економiчною кризою вiдбувається скорочення обсягу замовлень. 

Данi роботи переважно є сезоними та можуть проводитись з червня по листопад звiтнього року. 

Основними ринками збуту є виконання iнженерно - пiдготовчих робiт для будiвництва та 

проведення водозниження, вiдповiдно основними клiєнтами є будiвельнi компанiї. Основними 

ризиками є спад будiвельних робiт в Українi та змiни законодавства, що регламентує цей вид 

дiяльностi. З метою зменшення ризикiв та налаштування каналiв збуту , в тому числi розширення 

виробництва, Товариство звертається до потенцiйних замовникiв з вiдповiдними пропозицiцями та 

участi вiдповiдних тендерах. Основними клiєнтами Товариства є юридичнi особи –резиденти. 

Продукцiя (виконання робiт) є сезонною i не може виконуватись в зимовий перiод та в деяких 

випадках в перiод нересту риби. Товариство здiйснює помiрковану закупiвлю сировини та 

матерiалiв. Основними конкурентами емiтента є: ТОВ "Гiдронамив-Україна", ТОВ "НПП 

"АксонЕко", ТОВ "Вiвастрол", ТОВ "Гiдробудiвельник". 

  

Враховуючи значний ступiнь зносу основних фондiв, протягом 2010-2012 роках Товариство 

здiйснило списання активiв основних засобiв на суму 81 тис. грн. Протягом 2013 року були 

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

активiв здiйснювалося у 2009 р. та 2011-2013 р. на загальну суму 199 тис. грн. Пiдприємством не 

заплановано значних iнвестицiй або значного придбання активiв у майбутньому.  

  

Протягом звiтного року правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або 

членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались. 

  

Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi Товариства 

вiдповiдно до МСБ0 16 "Основнi засоби". Основними засобами визнаються матерiальнi активи 
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Товариства, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльш за один рiк, первинна вартiсть 

яких визначається залежно вiд класу бiльше 2500 грн., якi використовуються в процесi 

виробництва надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або 

соцiальних функцiй. Пiсля первинного визнання як активу основнi засоби оцiнюються за їх 

собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя i накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

Основнi засоби, що числяться на балансi товариства використовуються за призначенням. Основнi 

засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Протягом 2013 року Товариство орендувало 

основнi засоби, а саме земснаряд для виконання гiдромеханiзованих робiт та технiку, також в 

звiтному перiодi були правочини з основними засобами, пов'язанi з вiдчудженням. Виробничi 

потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Обмежень щодо використання 

основних засобiв немає.Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства 

iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби залишковою 

вартiстю становлять 1400 тис. грн., накопичена амортизацiя визначена в розмiрi 4617 тис. 

грн.Ступiнь зносу на кiнець року складає 76,7 %. Екологiчних питань, якi могли би негативно 

вiдбитися на використаннi основних засобiв не виявлено. Виробнича стратегiя Товариства 

передбачає проведення технiчного переозброєння, що дозволяє збiльшити об'єми виробництва. 

  

Основною проблемою, що стримує зростання обсягiв надання послуг є низька платоспроможнiсть 

окремих замовникiв та сезоннiсть робiт. Також iстотними проблемами, якi впливають на 

дiяльнiсть пiдприємства є постiйнi змiни державного законодавства, податкове навантаження на 

пiдприємство, постiйне зростання цiн на на енерго-, водо- i теплоносiї, що свiдчить про велику 

ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень та iн. 

  

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на основi та у вiдповiдностi з чинним законодавством 

України, а також Статутом. За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк 

Товариством сплачено штрафи в сумi 55 тис.грн., якi нарахованi Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку згiдно постанов про накладення санкцiй за порушення на ринку 

цiнних паперiв за 2009, 2010 роки. 

  

Додаткового залучення коштiв не передбачається. Фiнансування дiяльностi пiдприємства 

проводиться за рахунок власних оборотних коштiв. Робочий капiтал достатнiй i в цiлому 

вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками 

фахiвцiв емiтента полягають за рахунок укладення договорiв на виконання значного обсягу робiт i 

отримання вiдповiдних коштiв, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики, скорочення 

довгострокових та поточних зобов'язань Товариства. Для забезпечення безперервного 

функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної 

уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, технiчне переоснащення; пошуку резервiв зниження 

витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань. Цi пропозицiї допоможуть пiдприємству 

залучити додаткову групу споживачiв, зайняти новi сегменти ринку, пiдвищити технологiчний 

рiвень, створити достатнiй фiнансовий потенцiал для впровадження нових проектiв. 

  

Договорнi вiдносини, згiдно укладених договорiв протягом 2013 року, були виконанi на кiнець 

звiтного перiоду у загальному, в повному обсязi, окрiм в частинi повного розрахунку за виконаннi 

гiдромеханiзованi роботи з ТОВ "Георесурси", якi плануються погаситися протягом 1 кварталу 

2014 р., повного розрахунку за суборенду примiщення ТОВ "Печi та камiни" та закриття 

виконаних робiт у сiчнi 2014р. ПАТ "Сумихiмпром". 

  

Можливе розширення кола нових замовникiв та збiльшення обсягiв робiт.Основними ризиками є 

спад будiвельних робiт в Українi та змiни законодавства, що регламентує цей вид дiяльностi. З 
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метою зменшення ризикiв та налаштування каналiв збуту, в тому числi розширення виробництва, 

Товариством заплановано безпосереднє звернення до потенцiйних замовникiв з вiдповiдними 

пропозицiями та участi у вiдповiдних тендерах. 

  

У звiтному роцi Емiтент не проводив самостiйних дослiджень i розробок, але для власних потреб 

проводить власнi маркетинговi дослiдження ринку нерухомостi та будiвництва, а також 

здiйснював монiторинг рiзних аспектiв дiяльностi компанiй-конкурентiв на всеукраїнському та 

регiональних ринках. 

  

Судовi справи вiдсутнi. Генеральний директор та iншi посадовi особи емiтента не виступають 

учасниками судових процесiв чи процедур досудового врегулювання спору. 

  

В звiтному 2013 роцi ПАТ "СУ "Трансгiдромеханiзацiя" працювало без припинення дiяльностi з 

урахуванням сезонностi робiт, нiяких позовiв до Товариства не пред'являлося, накладання арешту 

на банкiвськi рахунки не було. Протягом останнiх трьох рокiв, справи щодо банкрутства 

Товариства не порушувалися, дiї по економiчному оздоровленню (сануванню) не здiйснювалися. 

В звiтному роцi дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Iншої iнформацiї, що може 

бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента немає. 
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. 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: 
1450 1400 0 0 1450 1400 

будівлі та 

споруди 
42 37 0 0 42 37 

машини та 

обладнання 
1394 1355 0 0 1394 1355 

транспортні 

засоби 
2 2 0 0 2 2 

інші 12 6 0 0 12 6 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 1450 1400 0 0 1450 1400 

Опис Основнi засоби є власнiстю ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя», орендованих основних засобiв в 

облiку не вiдображено. Облiк основних засобiв пiдтверджує достовiрнiсть оцiнки та вiдповiднiсть 

критерiям визнання основних засобiв на пiдприємствi за МСБО 16 «Основнi засоби». Ремонт, 

модернiзацiя вiдображаються в облiку вiдповiдно до вимог МСБО 16. Методом амортизацiї 

основних засобiв пiдприємством обрано прямолiнiйний метод, крiм груп 4 та 5, для яких обрано 

метод зменшення залишкової вартостi основних засобiв, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi 

пiдприємства. Первiсна вартiсть основних засобiв на балансi Товариства станом на 31.12.2013 

року складає - 6017 тис. грн. Сума нарахованого зносу - 4617 тис. грн. Ступiнь зносу - 76,7%. 

Ступiнь їх використання 50-75%. Зменшення вартостi основних засобiв зумовлене їх списанням та 

вiдчуженням. Обмежень щодо використання основних засобiв Товариство немає. Умови 

користування основними засобами здiйснююється у вiдповiдностi з технiчними параметрами по 

технiчних паспортах. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

1312 1294 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
1230 1230 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

1230 1230 
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Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний перiод та попереднiй перiод здiйснено згiдно з 

Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 

товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 

17.11.2004 р.№485. Данi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного 

пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства. Станом на 31 грудня 

2013 року має наступнi данi: Сума активiв, прийнятих до розрахунку складає: 2573 тис. грн. 

Сума зобов'язань, прийнятих до розрахунку складає: 1261 тис .грн. Розрахункова вартiсть 

чистих активiв становить: 1312 тис. грн. Статутний капiтал складає :1230 тис. грн. 

Скоригований статутний капiтал становить: 1230 тис. грн. 

Висновок Висновок: Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2013 р. бiльша вiд вартостi 

скоригованого статутного капiталу на 82 тис. грн. Отже, вимоги п. 2 ст. 14 «Статутний i 

власний капiтал акцiонерного товариства» Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 

17.09.2008 року № 514-VI, та частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України 

дотримуються. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 

цінними паперами 

X 359 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 359 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі 

за похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 13 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 50 X X 

Інші зобов'язання X 839 X X 

Усього зобов'язань X 1261 X X 

Опис: Загальний розмiр довгострокових та поточних зобов'язань Товариства в сукупностi за станом 

на 31.12.2013 року становить 1261 тис. грн. Довгостроковi зобов'язання, на балансi 

Товариства визначенi у сумi 394 тис. грн. Загальний розмiр поточних зобов'язань 

Товариства, станом на 31.12.2013 р. визначений у сумi 867 тис. грн. та розподiлений 

наступним чином: Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 24 тис. грн.; 

Векселi виданi - 90 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 7 тис. 

грн.;Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 13 тис. грн.; Iншi поточнi 

зобов'язання - 733 тис. грн. 
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у 

грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у 

грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Доходи вiд 

гiдромеханiзованих 

робiт 

0 1832 82.04 0 1832 82.04 

2 
Доходи вiд 

реалiзацiї 
0 107 4.79 0 107 4.79 

3 Доходи вiд оренди 0 294 13.17 0 294 13.17 

4 Всього 0 2233 100.0 0 2233 100.0 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 

відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 17.5 

2 Витрати на оплату працi 15.4 

3 
Витрати на соцiальне 

страхування 
5.4 

4 Витрати на товари 10.2 

5 Iншi витрати 51.5 

6 Всього 100.0 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

06.06.2013 10.06.2013 
Відомості про проведення 

загальних зборів 

18.06.2013 20.06.2013 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

22.07.2013 23.07.2013 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 

«Iнтелект-Капiтал» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
36391522 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03062, м. Київ, вул. Чистякiвська, 2 

оф. 307 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
4255 12.02.2009 

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** 

д/в  

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 

«Iнтелект-Капiтал» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
36391522 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03062, м. Київ, вул. Чистякiвська, 2 

оф. 307 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
4255 12.02.2009 

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** 

д/в  

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi Публiчного 

акцiонерного товариства "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ УПРАВЛIННЯ "ТРАНСГIДРОМЕХАНIЗАЦIЯ" за 2013 рiк (станом на 

31 грудня 2013 року) Адресат: Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства «Спецiалiзоване 

управлiння «Трансгiдромеханiзацiя». Адреса: 04071, м. Київ, Подiльський район, вулиця Електрикiв, будинок 16 22 

квiтня 2014 року м. Київ Вступна частина 1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повне найменування 
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юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська 

фiрма «Iнтелект-Капiтал» Код за ЄДРПОУ 36391522 Вiдомостi про державну реєстрацiю Святошинська районна у м. 

Києвi державна адмiнiстрацiя, № запису 1 072 102 0000 023416 04.02.2009 р. Свiдоцтво серiя АО1 № 249834 Номер i 

дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою 

України Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4255 вiд 12 лютого 2009 року, 

видане згiдно рiшення Аудиторської палати України № 199/2 вiд 12 лютого 2009 року. Термiн чинностi Свiдоцтва до 

31 жовтня 2018 року. Мiсцезнаходження юридичної особи 03062, м. Київ, вул. Чистякiвська, 2 оф. 307 Фактична 

адреса 03062, м. Київ, вул. Чистякiвська, 2 оф. 307 Вид дiяльностi за КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування. Телефон Факс (044) 517-22-77, (097) 620-78-99 (044) 516-44-

80, (044) 516-87-69 Аудитор: Нiколаєва Марiя Валентинiвна Сертифiкат аудитора серiя А № 006505 вiд 18.12.2008 

року. Термiн дiї сертифiкату до 18 грудня 2018 року. 2.Основнi вiдомостi про Емiтента (Товариство) Повна назва 

Скорочена назва Публiчне акцiонерне товариство «Спецiалiзоване управлiння «Трансгiдромеханiзацiя» ( ПАТ «СУ 

«Трансгiдромеханiзацiя» ) Код ЄДРПОУ 01385930 Мiсцезнаходження юридичної особи Адреса: 04071, м. Київ, 

Подiльський район, вулиця Електрикiв, будинок 16 № i дата державної реєстрацiї Свiдоцтво про державну реєстрацiю 

юридичної особи серiя А01 № 199692 Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-

пiдприємцiв серiя ААВ №897704 Дата державної реєстрацiї: 12.06.1996 Дата запису: 30.01.2007 Номер запису: 1 068 

120 0000 018645 Орган, що видав свiдоцтво Подiльська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя Назва банку, 

МФО, поточний рахунок 1. ПАТ «КБ «Актив-банк» м. Київ МФО 300852 поточний рахунок в гривнi i доларах США 

№ 260043010006 2. АT «УкрCиббанк» м. Харкiв МФО 351005 поточний рахунок в гривнi № 26006150925500 

поточний рахунок в гривнi № 26005150925501 поточний рахунок в гривнi № 26040150925500 Лiцензiї 1. Орган, що 

видав лiцензiю: Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України. Iнспекцiя державного архiтектурно-

будiвельного контролю у м. Києвi Вид дiяльностi: Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов’язана iз створенням 

об’єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком) Серiя АЕ №182753 вiд 17.01.2013 р. Строк дiї лiцензiї: з 

14.01.2013 р. по 14.01.2018 р. Дозволи 1. Орган, що видав дозвiл: Державна служба гiрничого нагляду та промислової 

безпеки України Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у 

Київськiй областi та м. Києвi Дозволяється виконувати: 1. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технiчне 

обслуговування, реконструкцiя машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки; -устаткування для видобутку 

та транспортування корисних копалин вiдкритим способом; -електричного устаткування електричних станцiй та 

мереж напругою понад 1000 В; 2.Землянi роботи, що виконуються на глибинi понад 2 метри або в зонi розташування 

пiдземних комунiкацiй чи пiд водою; 3.Зварювальнi (РДЗ), газополум’янi роботи Дозвiл №2926.13.32 вiд 23.08.2013 р. 

Строк дiї дозволу: з 23.08.2013 р. по 22.08.2018 р. 2. Орган, що видав дозвiл: Державна служба гiрничого нагляду та 

промислової безпеки України Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки 

України у Київськiй областi та м. Києвi Дозволяється експлуатувати: 1.1. Устаткування для видобутку та 

транспортування корисних копалин вiдкритим способом; 2. – землесоснi снаряди електричнi несамохiднi: марки КИЕ-

6-К, 1972 р.в., СРСР; марки №359 (12ЄМ№58. 1987 р.в., Росiя; марки ЗГМ-1-350А, 1976 р.в., Росiя; марки ЗГМ-1-

350А, 1975 р.в., Росiя; марки ЗГМ-1-350А, 1977 р.в., Росiя; марки ЗГМ-1-350А, 1989 р.в., Росiя; 3.– землесоснi снаряди 

дизельнi: марки УКД-409-К, 1987 р.в., Росiя 4.2. Вантажопiднiмальнi крани: 5.– автомобiльний кран марки КТА-25, 

в/п -20т. 2007р.в., Україна Дозвiл №3205.13.32 вiд 17.09.2013 р. Строк дiї дозволу: з 17.09.2013 р. по 16.09.2018 р. 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку «16» 

жовтня 2012 р. Реєстрацiйний номер 473/10/1/99 Простi iменнi акцiї випущенi на загальну суму 1 230 210 грн. 00 коп. 

(один мiльйон двiстi тридцять тисяч двiстi десять гривень 00 копiйок), номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п’ять) 

копiйок, у бездокументарнiй формi, у кiлькостi 4 920 840,00 (чотири мiльйони дев’ятсот двадцять тисяч вiсiмсот 

сорок) штук простих iменних акцiй. Основнi види дiяльностi Код КВЕД 09.90 Надання допомiжних послуг у сферi 

добування iнших корисних копалин i розроблення кар'єрiв; Код КВЕД 42.91 Будiвництво водних споруд (основний); 

Код КВЕД 43.11 Знесення; Код КВЕД 43.12 Пiдготовчi роботи на будiвельному майданчику; Код КВЕД 68.20 

Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; Код КВЕД 77.11 Надання в оренду 

автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв Код КВЕД 77.32 Надання в оренду будiвельних машин i 

устатковання; Код КВЕД 77.34 Надання в оренду водних транспортних засобiв Генеральний директор Черниш 

Валерiй Сергiйович - керiвник з 28.02.2014 р. 3. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту Номер i 

дата договору на проведення аудиту: договiр про надання аудиторських послуг № 11/04-2А вiд 11.04.2014 року. Дата 

початку i дата закiнчення проведення аудиту: дата початку – 12.04.2014 року; дата закiнчення – 22.04.2014 року. 

Масштаб проведення аудиту: перевiрка фiнансової звiтностi за перiод з 1 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року, 

станом на 31 грудня 2013 року, а також проведення трансформацiї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пiдстава для проведення аудиту: Закон України «Про аудиторську 

дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 р., Мiжнароднi стандарти аудиту, Закон України «Про акцiонернi товариства» 

№ 514-VI вiд 17 вересня 2008 року, Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 

29.09.2011 № 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)». 4. Положення про вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

Емiтента та вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал Емiтента несе вiдповiдальнiсть за складання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, її подання та за такий внутрiшнiй контроль., 

який управлiнський персонал Емiтента визначає як необхiдний для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що 

не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою 
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вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 

вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що 

фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для 

отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття їх у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд 

судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або 

помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються 

складання та подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi 

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта 

господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових 

оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. 5. Обсяг аудиторської 

перевiрки. Аудит заплановано i проведено для забезпечення обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не 

мiстять суттєвих викривлень. Аудит фiнансової звiтностi проведено з виконанням процедур, одержання аудиторських 

доказiв, визначених Мiжнародними стандартами контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання впевненостi 

супутнiх послуг. При пiдготовцi аудиторського висновку використанi, зокрема, МСА 700 «Формування думки та 

надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 

«Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть 

аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову iнформацiю», МСА 240 

«Вiдповiдальнiсть аудитора що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi», «Вимоги до аудиторського 

висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», 

затвердженi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360. Нами зiбранi 

достатнi аудиторськi свiдчення вiдносно того, що залишки на початок звiтного перiоду вiрно перенесенi та належним 

чином розкритi. Перевiрку проведено шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у 

фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає й оцiнювання застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку та 

суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку поданої фiнансової звiтностi в 

цiлому. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 6. Опис 

перевiреної фiнансової iнформацiї Перевiрено фiнансову iнформацiю яка вiдображена ПАТ «СУ 

«Трансгiдромеханiзацiя» у фiнансовiй звiтностi: ? Баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року; ? 

Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк; ? Звiт про рух грошових коштiв (за прямим 

методом) за 2013 рiк; ? Звiт про власний капiтал за 2013 рiк; ? Примiтки до рiчної звiтностi за 2013 рiк. 6.1. 

Концептуальна основа фiнансової звiтностi Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 

31.12.2013 р., є МСФЗ. 7. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства Для 

iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi та на рiвнi 

тверджень для класiв операцiй, залишкiв на рахунках i розкриття iнформацiї, аудитором було розроблено та виконано 

аудиторськi процедури з метою: -тестування прийнятностi журнальних записiв, вiдображених у Головнiй книзi, при 

складаннi фiнансової звiтностi; - огляду облiкових оцiнок на наявнiсть упередженостi та оцiнки, чи являють собою 

обставини, що спричиняють упередженiсть, якщо вона є, ризик суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства; - оцiнка 

комерцiйного обґрунтування значних операцiй, якi виходять за межi звичайного ходу бiзнесу; - iншi процедури. Ми 

також розглянули iнформацiю у виглядi тверджень (роз’яснень) керiвництва Емiтента. Вiдповiдно до отриманих 

пояснень, якi були розглянутi нами, як того вимагають МСА, керiвництво не має iнформацiї про вiдомi факти 

шахрайства або пiдозри у шахрайствi, що може вплинути на фiнансову звiтнiсть Емiтента. Ми також не отримали 

будь-якої iншої iнформацiї про факти таких дiй з боку управлiнського персоналу, працiвникiв, вiдповiдальних за 

фiнансову iнформацiю, або iнших осiб. При виконаннi вищенаведених аудиторських процедур, аудитор дiйшов 

висновку, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства вiдсутнiй. 8. Вiдповiднiсть 

стану корпоративного управлiння, у тому числi, стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства За результатами 

проведеної перевiрки можна дiйти висновку про те, що в ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» впроваджуються 

принципи корпоративного управлiння. Корпоративне управлiння базується на наступних принципах: ? Забезпечення 

акцiонерам реальної можливостi здiйснювати свої права, пов’язанi з участю у Товариствi; ? Однакове ставлення до 

акцiонерiв, незалежно вiд кiлькостi належних їм акцiй; ? Здiйснення ревiзiйною комiсiєю контролю за дiяльнiстю 

генерального директора, а також пiдзвiтнiсть ревiзiйної комiсiї акцiонерам Товариства; ? Здiйснення генеральним 

директором виваженого, сумлiнного та ефективного керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, пiдпорядкованiсть 

генерального директора зборам акцiонерiв; ? Своєчасне розкриття повної та достовiрної iнформацiї про Товариство, в 

тому числi про його фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру власностi та управлiння з метою 

забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень акцiонерами та контрагентами Товариства; ? Ефективний 

контроль з боку ревiзiйної комiсiї за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з метою захисту прав та 

законних iнтересiв акцiонерiв та контрагентiв Товариства. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю, 

вважає за необхiдне зазначити наступне: Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту, 

повинен вiдповiдати Закону України «Про акцiонернi товариства». Зазначений Закон не мiстить вимог щодо 

обов’язкового обрання (призначення) у товариствi (наглядовою радою) корпоративного секретаря та/або 

внутрiшнього аудитора, тому виконання цих функцiй генеральним директором та ревiзiйною комiсiєю не може 

розглядатися як невиконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». Формування складу органiв 

Товариства здiйснюється вiдповiдно до статуту. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували 

наступнi органи: ? Загальнi збори - вищий орган Товариства; ? Наглядова Рада - орган, що здiйснює захист прав 
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акцiонерiв товариства, i контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу; ? Генеральний директор – є виконавчим 

органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. ? Ревiзiйна комiсiя - є органом 

Товариства, який контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства Створення служби 

внутрiшнього аудиту не передбачено статутом Товариства, що затверджений загальними зборами Товариства 

(Протокол № 01/12 вiд 07.09.2012 року). Iншi внутрiшнi документи у Товариствi не приймалися. Кiлькiсний склад 

сформованих органiв Товариства та їх функцiонування регламентується та вiдповiдає вимогам статуту. Щорiчнi 

загальнi збори проводились у термiни, визначенi Законом України «Про акцiонернi товариства. Генеральний директор 

Товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово - господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi 

встановлено статутом Товариства. Контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства протягом звiтного 

року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ «СУ 

«Трансгiдромеханiзацiя», вважає за необхiдне зазначити наступне. Система внутрiшнього контролю спрямована на 

упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i 

точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль 

забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i 

подальший контроль. Керiвництво ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» в повнiй мiрi усвiдомлює перспективу розвитку 

внутрiшнього аудиту, його значимiсть i важливiсть. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено 

висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя».За результатами 

проведеної перевiрки систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних 

процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону 

України «Про акцiонернi товариства», можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система 

корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та 

положенням статуту. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi 

внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», можна зробити висновок, що 

система внутрiшнього контролю у Товариствi створена та дiє. 9. Повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi 

встановленим нормативам бухгалтерського облiку. Звiтнiсть ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» складено своєчасно 

згiдно МСФЗ. Бухгалтерський облiк Товариства вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.99 р., iншим нормативним документам з питань бухгалтерського 

облiку. Бухгалтерська звiтнiсть вiдповiдає аналiтичному бухгалтерському облiку та пiдтверджується документами 

первинного облiку. Бухгалтерський облiк здiйснювався з використанням плану рахункiв, затвердженого наказом 

Мiнфiну України № 291 вiд 31.11.99 р. Питання, викладенi нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами 

аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» за 2013 рiк на основi принципу суттєвостi 

вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. За результатами виконаних нами аудиторських процедур, нами 

не помiчено жодних суттєвих фактiв, якi могли б викликати сумнiви, так як звiтнiсть Товариства вiдповiдає у всiх 

суттєвих аспектах вимогам МСФО, чинного законодавства України та нормативно-правовим актам державного 

регулятора в особi НКЦПФР. Застосованi нами процедури не мали за мету визначити всi недолiки або iншi порушення 

i, таким чином, вони не мають розглядатись як свiдчення про вiдсутнiсть будь-яких недолiкiв та/або порушень 

Товариством. Аудитор пiдтверджує валюту балансу у сумi 2573 тис. грн. 10. Характеристика статей фiнансової 

звiтностi. 10.1. Необоротнi активи Станом на 31.12.2013 р. на балансi ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» 

облiковуються основнi засоби: ? Первiсна вартiсть 6017 тис. грн. ? Знос 4617 тис. грн. ? Залишкова вартiсть 1400 тис. 

грн. Основнi засоби є власнiстю ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя», орендованих основних засобiв в облiку не 

вiдображено. Аудитор пiдтверджує достовiрнiсть оцiнки та вiдповiднiсть критерiям визнання основних засобiв на 

пiдприємствi за МСБО 16 «Основнi засоби». Iнвентаризацiя, згiдно з дiючим законодавством, проводилась в звiтному 

перiодi. Пiдприємством адекватно вiдображаються в облiку та звiтностi надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше 

вибуття основних засобiв. Ремонт, модернiзацiя та переоцiнка вiдображаються в облiку вiдповiдно до вимог МСБО 16. 

Методом амортизацiї основних засобiв пiдприємством обрано прямолiнiйний метод, крiм груп 4 та 5, для яких обрано 

метод зменшення залишкової вартостi основних засобiв, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi пiдприємства. У 

податковому облiку основнi засоби облiковуються та амортизуються згiдно положень Податкового Кодексу України 2 

грудня 2010 року N 2755-VI зi змiнами та доповненнями. Фiнансовий звiт, що додається, подає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах, iнформацiю про основнi засоби ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя». Нематерiальнi активи 

загальною первинною вартiстю 22 тис. грн., вiдображаються в облiку та звiтностi згiдно з МСБО № 38 «Нематерiальнi 

активи». Аудитором пiдтверджується правильнiсть амортизацiї нематерiальних активiв у сумi 3 тис. грн., а також 

вiдповiднiсть даних у Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi про нематерiальнi активи бухгалтерського облiку 

пiдприємства. Станом на 31.12.2013 р. на балансi ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» облiковуються довгостроковi 

фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств на суму 402 тис. грн. В цiй 

статтi облiковуються акцiї, якi придбанi Товариством з метою отримання прибутку. Станом на 31.12.2013 р. на балансi 

ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» облiковується довгострокова дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги, строк погашення якої бiльше 12 мiсяцiв з дати балансу на суму 40 тис. грн. 10.2. Запаси. Аудитор 

пiдтверджує правильнiсть класифiкацiї та оцiнки запасiв у бухгалтерському облiку Товариства. Первiсна оцiнка 

придбання запасiв у перевiреному перiодi вiдповiдали порядку, встановленому МСБО № 2 «Запаси». Визначенi 

методи оцiнки вибуття запасiв, згiдно обранiй облiковiй полiтицi пiдприємства, були незмiнними протягом звiтного 

перiоду. Загальна сума запасiв на звiтну дату становить 256 тис. грн., в т.ч.: ? виробничi запаси 256 тис. грн. Вартiсть 

запасiв, вiдображена у фiнансовiй звiтностi товариства на 31 грудня 2013 року вiдповiдає даним регiстрiв 

бухгалтерського облiку. Метод вибуття запасiв, обраний пiдприємством та вiдповiдно зафiксований у наказi «Про 
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облiкову полiтику ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя», вiдповiдає МСБО № 2 «Запаси». 10.3. Дебiторська 

заборгованiсть. Станом на 31.12.2013 р. первинна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 

ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» становить 159 тис. грн. Резерв сумнiвної заборгованостi не нараховується. 

Дебiторська заборгованiсть за iншими розрахунками на дату балансу складає 163 тис. грн. та складається з: ? За 

виданими авансами 2 тис. грн. ? З бюджетом 7 тис. грн. ? Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 154 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» облiковується згiдно з положеннями МСБО, в тому 

числi згiдно положень МСБО № 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». Аудитором пiдтверджується 

повнота розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть в фiнансовiй звiтностi. Реєстр дебiторської 

заборгованостi подає достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, стан дебiторської заборгованостi. 10.4. Грошовi кошти та їх 

еквiваленти. На балансi товариства на звiтну дату вiдображено грошовi кошти у сумi 22 тис. грн., що достовiрно 

вiдображає данi бухгалтерського облiку та первинних документiв щодо залишкiв коштiв на поточних рахунках ПАТ 

«СУ «Трансгiдромеханiзацiя». Станом на 31.12.2013 р. на балансi ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» облiковуються 

iншi оборотнi активи на суму 112 тис. грн. Аудитор пiдтверджує, що Публiчне акцiонерне товариство «Спецiалiзоване 

управлiння «Трансгiдромеханiзацiя» повнiстю розкрило iнформацiю за видами активiв вiдповiдно до встановлених 

нормативiв мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 10.5. Статутний i власний капiтал. Власний капiтал ПАТ 

«СУ «Трансгiдромеханiзацiя» станом на 31.12.2013 р., облiковується в сумi 1312 тис. грн., та складається з 

наступного: ? Статутний капiтал 1230 тис. грн. ? Iнший додатковий капiтал 563 тис. грн. ? Непокритий збиток 481 тис. 

грн. Статутний капiтал пiдприємства станом на 31.12.2013 р. становить 1 230 210,00 гривень, який подiлений на 4 920 

840 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Частка простих акцiй у статутному капiталi складає 100%. 

Акцiї були сплаченi в термiн i способом передбаченим установчими документами. Випуск акцiй був здiйснений з 

додержанням правил та вимог Закону України «Про цiннi папери та фондову бiржу». Формування статутного капiталу 

було виконано з дотриманням вимог Закону України «Про господарськi товариства». За даними первинних облiкових 

регiстрiв бухгалтерського облiку станом на 31.12.2013 р. внески здiйснено у повному обсязi. Бухгалтерський облiк 

власного капiталу ведеться на балансових рахунках 4 класу Плану рахункiв, аналiтичний облiк вiдповiдає 

синтетичному. Аудитор пiдтверджує правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та 

призначення. 10.6. Вартiсть чистих активiв. Розрахункова вартiсть чистих активiв ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» 

станом на 31.12.2013 р. становить 1312 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та статутним 

капiталом становить 82 тис. грн. Вартiсть чистих активiв ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» бiльша вiд статутного 

капiталу. Аудитор пiдтверджує дотримання вимог п.2 ст. 14 «Статутний i власний капiтал акцiонерного товариства» 

Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року № 514-VI, та частинi третiй статтi 155 Цивiльного 

кодексу України. 10.7. Облiк зобов’язань. Станом на 31.12.2013 р. на балансi ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» 

облiковуються довгостроковi зобов’язання, якi складаються з ?Iншi довгостроковi зобов’язання 394 тис. грн. До 

складу статтi «Iншi довгостроковi зобов’язання» включено зобов’язання по сплатi штрафних санкцiй на суму 99 тис. 

грн., вартiсть векселiв на суму 269 тис. грн. та зобов’язання по кредиторськiй заборгованостi, строк уплати якої 

бiльше 12 мiсяцiв з дати балансу на суму 26 тис. грн. Станом на 31.12.2013 р. на балансi ПАТ «СУ 

«Трансгiдромеханiзацiя» облiковуються поточнi зобов’язання, якi складаються з: ? Векселi виданi 90 тис. грн. ? 

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 24 тис. грн. ? Кредиторська заборгованiсть за товари 

(роботи, послуги) 7 тис. грн. Поточнi зобов’язання за розрахунками: ? З бюджетом 13 тис. грн. ? Iншi поточнi 

зобов’язання 733 тис. грн. Всi суми кредиторської заборгованостi пiдтверджуються розрахунковими документами. 

Облiк зобов’язань проводиться згiдно з положеннями мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, в тому числi з 

МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв», та МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов’язання i непередбаченi 

активи». Аудитор пiдтверджує реальнiсть розмiру зобов’язань у фiнансовiй звiтностi пiдприємства. Аудитор 

пiдтверджує розкриття iнформацiї про зобов’язання вiдповiдно до встановлених нормативiв встановлених нормативiв 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 10.8. Дохiд У статтi «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, 

робiт, послуг)» Звiту про фiнансовi результати за 2013 рiк вiдображено загальний дохiд (виручку) вiд реалiзацiї у сумi 

2233 тис. грн. ? Аудитором пiдтверджується правильнiсть визначення чистого доходу вiд реалiзацiї за 2013 рiк у сумi 

2233 тис. грн. ? Iншi операцiйнi доходи 142 тис. грн. ? Iншi доходи 11 тис. грн. Визначення доходiв в повної мiрi 

вiдповiдає вимогам МСБО 18 «Доходи». 10.9. Витрати Витрати облiковуються вiдповiдно МСБО 2 «Запаси». Склад та 

порядок розподiлу витрат здiйснюється згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства та вiдповiдає мiжнародним 

стандартам фiнансової звiтностi. ? Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1837 тис. грн.? 

Адмiнiстративнi витрати 267 тис. грн. ? Iншi операцiйнi витрати 251 тис. грн. Витрати з податку на прибуток, визнанi 

витратами згiдно з МСБО 12 «Податок на прибуток» в звiтному перiодi становили 13 тис. грн. У статтi «Чистий 

фiнансовий результат» Звiту про фiнансовi результати за 2013 рiк ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» вiдображено 

чистий прибуток у сумi 18 тис. грн. Аудитор пiдтверджує реальнiсть та точнiсть фiнансових результатiв дiяльностi 

ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя», вiдображених у фiнансовiй звiтностi, достовiрнiсть даних про дохiд вiд реалiзацiї 

продукцiї (робiт, послуг) згiдно з МСБО 18 «Доходи», згiдно з положеннями мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. 10.10. Рух грошових коштiв Вiдображений у Звiтi про рух грошових коштiв за 2013 рiк обiг грошових 

коштiв внаслiдок операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам МСБО 7 «Звiт 

про рух грошових коштiв» та первинним облiковим регiстрам. Сума грошових коштiв ПАТ «СУ 

«Трансгiдромеханiзацiя» станом на 31 грудня 2013 року становить 22 тис. грн. 10.11. Власний капiтал Звiт про 

власний капiтал за 2013 рiк, складений вiдповiдно до МСБО 1 «Надання фiнансової звiтностi» достовiрно вiдображає 

данi бухгалтерського облiку. Примiтки до рiчної звiтностi за 2013 рiк в повної мiрi розкривають додаткову 

iнформацiю про данi бухгалтерського облiку Товариства. Аудитор пiдтверджує вiдповiднiсть даних фiнансової 
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звiтностi ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi один 

одному. 11. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-

господарський стан товариства Змiна складу посадових осiб емiтента 1). Протоколом засiдання Наглядової ради 

Товариства 18.06.2013 року прийнято рiшення вiдкликати: Генерального директора – Колєсiна Миколу 

Миколайовича. 2). Протоколом засiдання Наглядової ради Товариства 18.06.2013 року прийнято рiшення обрати: 

Виконуючим обов'язки генерального директора – Черниша Валерiя Сергiйовича 3). Протоколом засiдання Наглядової 

ради Товариства 22.07.2013 року прийнято рiшення вiдкликати: Виконуючого обов'язки генерального директора – 

Черниша Валерiя Сергiйовича. 4). Протоколом засiдання Наглядової ради Товариства 22.07.2013 року прийнято 

рiшення обрати: Генерального директора – Злотоябко Сергiя Нiсоновича Iншi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-

господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, протягом звiтного року, а 

саме: ? прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу; ? 

прийняття рiшення про викуп власних акцiй; ? факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; ? 

отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента; ? змiна власникiв акцiй, яким 

належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; ? рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, 

представництв; ? рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; ? порушення справи про 

банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю; ? рiшення вищого органу емiтента або суду про 

припинення або банкрутство емiтента. ? виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 

товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) не вiдбувались. 12. Дотримання вимог чинного 

законодавства України Аудитор пiдтверджує правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки 

всiх видiв активiв ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя», повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi встановленим 

нормативам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до вимог дiючого законодавства наказом 

керiвника прийнята та затверджена облiкова полiтика дiюча на пiдприємствi. Протягом звiтного перiоду облiкова 

полiтика не змiнювалася. Наслiдки проведеної аудиторської перевiрки свiдчать, що показники звiтностi ПАТ «СУ 

«Трансгiдромеханiзацiя» вiдповiдають аналiтичному облiку, первинним документам, чинному законодавству та 

iснуючим нормативам, на пiдставi чого можна зробити висновок про їх достовiрнiсть, повноту i вiдповiднiсть 

чинному законодавству. Перевiрку проведено шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття 

iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає й оцiнювання застосовуваних принципiв 

бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку поданої 

фiнансової звiтностi в цiлому. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення 

нашої думки. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки У зв’язку з тим, що ми були призначенi аудиторами 

ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» пiсля 31 грудня 2013 року, ми не мали можливостi бути присутнiми при 

проведеннi iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей на початок цього перiоду та на кiнець звiтного перiоду. У 

нас не було можливостi впевнитись щодо кiлькостi запасiв вартiсть яких вiдображена у фiнансовiй звiтностi станом на 

01 сiчня 2013 року та станом на 31 грудня 2013 року, через виконання альтернативних процедур або iншим способом. 

Оскiльки залишок запасiв на початок перiоду впливає на визначення результатiв операцiй, ми не мали змоги 

визначити, чи потрiбнi коригування результатiв операцiй на початок перiоду за 2013 рiк. Наша аудиторська думка 

щодо фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2013 року модифiкована внаслiдок можливого впливу 

цього питання на порiвняннiсть даних звiтного перiоду i вiдповiдних показникiв. 13. Умовно-позитивна думка На 

думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфi «Пiдстава для висловлення 

умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ 

«СУ «Трансгiдромеханiзацiя» за перiод з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року, станом на 31 грудня 2013 року, 

його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. Аудиторський висновок складено для надання до Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку. Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Iнтелект-Капiтал», аудитор Нiколаєва М. В. 

д/в 

д/в 

д/в 
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Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2013 1 0 

2 2012 1 0 

3 2011 0 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 (запишіть): д/в Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 
 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 
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Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): не вiдбувались Ні 

 

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  2 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  1 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
4 

 

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)  не створено 

Інші (запишіть)  не створено 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  д/в 
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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/в 
 

X 

 

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

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X 

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

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

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

обрано нового члена  
X 

 

Інше (запишіть)  д/в 

 

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 2 осіб; 

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

трьох років? 1 

 

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

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

кожного з цих питань?  
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Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні 

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

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  д/в 
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Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так 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/в 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 
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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/в 

 

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/в 

 

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/в 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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

Так 

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): не визначились  
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Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

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

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

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

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: не 

прийнятий  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

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

оприлюднено  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

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

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

немає 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Спецiалiзоване управлiння 

"Трансгiдромеханiзацiя" 

за ЄДРПОУ 01385930 

Територія 
 

за КОАТУУ 8038500000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230  

Вид економічної 

діяльності 
Будівництво водних споруд за КВЕД 42.91.  

Середня кількість 

працівників 
17 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 04071, м. Київ, вул. Електрикiв, буд. 16 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 3 19 4 

первісна вартість 1001 5 22 5 

накопичена амортизація 1002 2 3 1 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 1450 1400 1493 

первісна вартість 1011 6128 6017 6205 

знос 1012 4678 4617 4712 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 
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первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

402 

 

402 

 

402 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 40 40 40 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 1895 1861 1939 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 146 256 276 

Виробничі запаси 1101 146 256 276 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 28 0 28 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 35 159 9 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

3 

 

2 

 

2 

з бюджетом 1135 1 7 1 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 21 154 8 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 69 22 52 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 69 22 52 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
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інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 112 7 

Усього за розділом II 1195 303 712 383 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 4 

Баланс 1300 2198 2573 2326 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1230 1230 1230 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 563 563 563 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -499 -481 -834 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 1294 1312 959 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 562 394 562 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 9 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

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

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 
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Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 562 394 562 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 90 90 90 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 30 24 30 

за товари, роботи, послуги 1615 143 7 130 

за розрахунками з бюджетом 1620 26 13 2 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 7 13 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 53 733 544 

Усього за розділом IІІ 1695 342 867 796 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 2198 2573 2326 

 

Примітки 

Розкриття iнформацiї, наведеної у балансi (звiтi про 

фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 р. наведено у 

примiтких до фiнансової звiтностi.  

Керівник Злотоябко Сергiй Нiсонович 

Головний бухгалтер Семенюк Лiлiя Миколаївна 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Спецiалiзоване управлiння 

"Трансгiдромеханiзацiя" 

за ЄДРПОУ 01385930 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2013 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 2233 1692 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 1837 ) ( 979 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

396 

 

713 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 142 32 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 267 ) ( 227 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 251 ) ( 169 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

20 

 

349 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 11 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 2 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

31 

 

347 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 13 12 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

18 

 

335 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 18 335 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 370 421 

Витрати на оплату праці 2505 372 239 

Відрахування на соціальні заходи 2510 132 88 

Амортизація 2515 37 41 

Інші операційні витрати 2520 1444 586 

Разом 2550 2355 1375 
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ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 4920840 4920840 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4920840 4920840 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.004 0.068 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.004 0.068 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Розкриття iнформацiї, наведеної у звiтi про фiнансовi 

результати (звiт про сукупний дохiд) станом на 31.12.2013 

р. наведено у примiтких до фiнансової звiтностi. 

Керівник Злотоябко Сергiй Нiсонович 

Головний бухгалтер Семенюк Лiлiя Миколаївна 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Спецiалiзоване управлiння 

"Трансгiдромеханiзацiя" 

за ЄДРПОУ 01385930 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

2444 

 

1795 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 675 3 

Надходження від повернення авансів 3020 0 1 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 1225 ) 

 

( 607 ) 

Праці 3105 ( 307 ) ( 196 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 144 ) ( 97 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 351 ) ( 215 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 7 ) ( 6 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 290 ) ( 173 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 54 ) ( 35 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 6 ) ( 0 ) 
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Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 1006 ) ( 662 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 80 22 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 24 13 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 39 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 150 ) ( 6 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 51 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -126 -5 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 123 307 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 324 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 73 307 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 
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дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 375 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -47 17 

Залишок коштів на початок року 3405 69 52 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 22 69 

 

Примітки 

Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 

визначається за сумою надходжень вiд операцiйної 

дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть 

грошових коштiв за даними записiв їх руху на рахунках 

бухгалтерського облiку. Чистий рух грошових коштiв вiд 

операцiйної дiяльностi становить - 80 тис. грн. Рух 

грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi 

визначається на основi аналiзу змiн у статтях роздiлу 

балансу "Необоротнi активи" та статтi "Поточнi фiнансовi 

iнвестицiї". Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльности 

становить - (126) тис. грн. Рух грошових коштiв у 

результатi фiнансової дiяльностi визначається на основi 

змiн у статтях балансу за роздiлом "Власний капiтал" та 

статтях, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю, у роздiлах 

балансу: "Довгостроковi зобов'язання" i "Поточнi 

зобов'язання". Чистий рух коштiв вiд фiнансової 

дiяльностi - (1) тис. грн. Чистий рух коштiв за звiтний 

перiод (47) тис. грн. Залишок грошових коштiв на початок 

року - 69 тис. грн. Залишок грошових коштiв на кiнець 

року становить - 22 тис. грн. 

Керівник Злотоябко Сергiй Нiсонович 

Головний бухгалтер Семенюк Лiлiя Миколаївна 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Спецiалiзоване управлiння 

"Трансгiдромеханiзацiя" 

за ЄДРПОУ 01385930 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 
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Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 
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Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
Звiт про рух грошових коштiв Товариство здiйснює за 

прямим методом 

Керівник Злотоябко Сергiй Нiсонович 

Головний бухгалтер Семенюк Лiлiя Миколаївна 
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КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Спецiалiзоване управлiння 

"Трансгiдромеханiзацiя" 
за ЄДРПОУ 01385930 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 1230 0 563 0 -499 0 0 1294 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 1230 0 563 0 -499 0 0 1294 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 18 0 0 18 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 
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прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

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

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 
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частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 18 0 0 18 

Залишок на 

кінець року 
4300 1230 0 563 0 -481 0 0 1312 

 

Примітки 

Статутний капiтал розподiлений на 4920840 штук простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 0,25 копiйок за одну акцiю. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 

акцiй №473/10/1/99 (дата реєстрацiї 09.06.1999 р., дата видачи 16.10.2012 р.) видане 

Центральним територiальним департаментом НКЦПФР. Форма iснування акцiй - 

бездокументарна. Неоплаченого капiталу станом на 31.12.2013 р. немає. Доля 

державної власностi вiдсутня. 

Керівник Злотоябко Сергiй Нiсонович 

Головний бухгалтер Семенюк Лiлiя Миколаївна 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ УПРАВЛIННЯ «ТРАНСГIДРОМЕХАНIЗАЦIЯ» СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 

2013 РОКУ, ЗА 2013 РIК Опис характеру операцiй i основних напрямкiв дiяльностi пiдприємства 

Товариство створено вiдповiдно з вимогами чинного законодавства України, у формi Публiчного 

акцiонерного товариства. Пiдприємство виступає єдиним майновим комплексом, органами 

управлiння, якого є Генеральний директор, Наглядова рада та Ревiзiйна комiсiя. Вiдповiдних 

вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємство не має. Предметом дiяльностi Товариства є виконання 

гiдротехнiчних робiт (землянi роботи, будiвництво водних споруд, зведення несучих та 

огороджуючих конструкцiй будiвель i споруд, будiвництво та монтаж iнженерних i транспортних 

мереж, зведення несучих i огороджуючих конструкцiй будiвель i споруд, насипних грунтових 

конструкцiй, земляних гребель, дамб, насипiв, гiдронамиву територiї пiд забудову, будiвельного 

водозниження, улаштування майданчикових дренажiв та iнше). У зв'язку з фiнансово-

економiчною кризою вiдбувається скорочення обсягу замовлень. Данi роботи переважно є 

сезоними та можуть проводитись з червня по листопад звiтнього року. Основними ринками збуту 

є виконання iнженерно - пiдготовчих робiт для будiвництва та проведення водозниження, 

вiдповiдно основними клiєнтами є будiвельнi компанiї. Умови дiяльностi Основна господарська 

дiяльнiсть Товариства здiйснюється на територiї України. Ринки, що розвиваються, такi як 

Україна, бiльш, нiж розвинутi ринки, схильнi до рiзноманiтних ризикiв, включаючи економiчнi, 

полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики. Як уже траплялося у минулому, iснуючi чи 

потенцiйнi фiнансовi проблеми або збiльшення потенцiйних ризикiв, пов’язаних з iнвестицiями у 

економiки, що розвиваються, можуть негативно впливати на iнвестицiйний клiмат в Українi та 

українську економiку в цiлому. Закони та нормативно-правовi акти, якi впливають на дiяльнiсть 

пiдприємств в Українi зазнають стрiмких змiн. Податкове, валютне та митне законодавство в 

межах України можуть тлумачитися по рiзному, а iншi правовi та фiскальнi перешкоди 

спричиняють проблеми, з якими стикаються Товариства, якi дiють в Українi. Майбутнiй 

економiчний напрямок України тому значною мiрою залежить вiд заходiв, яких вживає уряд у 

економiчнiй, фiнансовiй i валютнiй сферах, разом iз розвитком правової, нормативної та 

полiтичної систем. Оподаткування. Українськi податковi органи все частiше звертають свою увагу 

на дiловi кола, що спричинено загальним економiчним середовищем. У зв'язку з цим, мiсцеве та 

нацiональне податковi середовища в Українi постiйно змiнюються умовах через випадки 

непослiдовного застосування, тлумачення та здiйснення. Недотримання українських законiв i 

нормативних актiв може призвести до стягнення значних штрафiв та пенi. Майбутнi податковi 

перевiрки можуть результувати у проблемних моментах чи оцiнках, протилежним тим, що було 

вiдображено у податковiй звiтностi Товариства. Такi оцiнки можуть включати податки, штрафи та 

пенi, i данi суми можуть бути iстотними. Товариство вважає, що дотрималась усiх вимог 

податкового законодавства, проте в останнiй час набула чинностi велика кiлькiсть нових норм у 

податковiй та валютнiй сферах, а також пов’язанi з ними нормативнi акти, якi не завжди чiтко 

прописанi. Облiкова полiтика, судження i оцiнки. Бухгалтерський облiк Товариства вiдповiдає 

вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV 

вiд 16.07.99р., мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi та iншим нормативним документам з 

питань бухгалтерського облiку. Мета фiнансової звiтностi. Дана фiнансова звiтнiсть була 

пiдготовлена вiдповiдно до всiх вимог МСБО, МСФЗ, та Iнтерпретацiй, розроблених Комiтетом з 

iнтерпретацiї мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («IFRIC»), якi були офiцiйно 

затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України станом на 31 грудня 2013 року та розмiщенi на 

його офiцiйному веб-сайтi на дату складання цiєї фiнансової звiтностi. За звiтний перiод 2013 року 

ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» складає перший повний комплект фiнансової звiтностi у 

вiдповiдностi з МСФЗ, що включає звiт про фiнансовий стан, звiт про сукупнi прибутки та збитки, 

звiт про рух грошових коштiв, звiт про змiни у власному капiталi та примiтки до фiнансової 
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звiтностi. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена в нацiональнiй валютi України – українськiй 

гривнi. Суми представленi в тисячах українських гривень. При пiдготовцi фiнансової звiтностi 

Товариство використовувала iсторичну (фактичну) собiвартiсть для оцiнки активiв. Прийняття 

нових та переглянутих МСФЗ На дату затвердження цiєї першої фiнансової звiтностi дiяли новi 

стандарти, що застосовувались до фiнансової звiтностi, складенi станом на 31 грудня 2013 року та 

за перiод, що закiнчився цiєю датою: ?МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн» 

?Поправка до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання» -«Класифiкацiя випускiв 

прав на акцiї для розподiлу серед наявних акцiонерiв» ?Поправка до Iнтерпретацiї КТМФЗ (IFRIC) 

14 «Передплати щодо вимог про мiнiмальне фiнансування» ?Iнтерпретацiя КТМФЗ (IFRIC) 19 

«Погашення фiнансових зобов'язань за допомогою надання пайових iнструментiв» 

?Вдосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що застосовувались станом на 31 

грудня 2012 року та за перiод, що закiнчився тодi цiєю датою: ?МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу» 

?МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» ?МСБО 1 «Представлення фiнансової 

звiтностi» ?Поправки до МСБО 12 «Податок на прибуток – вiдстроченi податки: реалiзацiя 

активiв, що лежать у основi» ?МСБО 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть» ?МСБО 34 

«Промiжна фiнансова звiтнiсть» ?КТМФЗ (IFRIC) 13 «Програми лояльностi клiєнта» Керiвництво 

очiкує, що прийняття цих стандартiв i iнтерпретацiй не спричинить iстотного впливу на 

попередню фiнансову звiтнiсть Товариства пiд час першого застосування. Стандарти, 

iнтерпретацiї та поправки, якi були прийнятi, i набули чинностi для фiнансових звiтiв, складених 

станом на 31 грудня 2013 року та за перiод, що закiнчився тодi цiєю датою: МСФЗ 9 «Фiнансовi 

iнструменти» «Класифiкацiя та оцiнка» Набуває чинностi для рiчних фiнансових звiтiв за перiоди, 

що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть», МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» Набуває чинностi для рiчних фiнансових звiтiв 

за перiоди, що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати МСФЗ 11 «Угоди про спiльну 

дiяльнiсть», МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» Набуває чинностi для 

рiчних фiнансових звiтiв за перiоди, що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати МСФЗ 

12 «Розкриття iнформацiї про долi участi в iнших компанiях» Набуває чинностi для рiчних 

фiнансових звiтiв за перiоди, що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати МСФЗ 13 

«Оцiнка справедливої вартостi Набуває чинностi для рiчних фiнансових звiтiв за перiоди, що 

починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля »цiєї дати Податковий облiк. Податковий облiк на 

пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до Податкового Кодексу України №2755-VI вiд 02.12.2010 

р. з урахуванням мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi. Витрати 

на податки включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового 

законодавства України. У Товариства немає пiльг в оподаткуваннi. Основнi засоби. Основнi 

засоби емiтента включають будинки, споруди, машини, обладнання, транспортнi засоби та iншi. 

Термiни корисного використання основних засобiв Об'єкти основних засобiв вiдображаються за 

первинною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка термiну корисного 

використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва, що ґрунтується на 

досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi величини термiну 

корисного використання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування об'єкту, темпи його 

технiчного старiння, фiзичний знос i умови експлуатацiї. Змiни у вказаних передумовах можуть 

вплинути на коефiцiєнти амортизацiї в майбутньому. Амортизацiю основних засобiв 

Пiдприємство нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу та прискореного зменшення 

залишкової вартостi 4 та 5 групи основних засобiв, який дiяв на протязi 2013 року, за яким 

первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi протягом строку 

корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не 

застосовувався. Амортизацiя основних засобiв нараховується з метою списання активiв впродовж 

термiну їх корисного використання. Нарахування робиться з використанням наступних 

встановлених термiнiв корисного використання: Найменування групи основних засобiв Строк 

експлуатацiї (рокiв) Будiвлi та споруди 15-20 Передавальнi пристрої 10 Машини i устаткування 2-

10 Транспорт 5 Меблi i офiсне устаткування 2-5 Iншi основнi засоби 12 Щодо знецiнення основних 

засобiв. Аналiз знецiнення основних засобiв вимагає оцiнки вартостi використання активу або 

групи активiв, що генерує самостiйний грошовий потiк. При оцiнцi вартостi використання 
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застосовувалося дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв до їх поточної вартостi по 

ставцi дисконтування до вирахування податкiв, яка вiдбиває поточну ринкову оцiнку тимчасової 

вартостi грошей i оцiнку ризикiв, властивих цьому активу. За станом на 31 грудня 2013 року ознак 

знецiнення основних засобiв не спостерiгалося. Строки корисного використання та правила 

нарахування амортизацiї визначенi Облiковою полiтикою Пiдприємства. Малоцiннi необоротнi 

матерiальнi активи амортизуються 100 % при введеннi в експлуатацiю. Вартiсть основних засобiв 

повнiстю амортизованих, але якi продовжують використовуватись 736 тис. грн. Основнi засоби, 

що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) на кiнець звiтного 

складають 1629 тис. грн. Основнi засоби по групах: Найменування групи основних засобiв Станом 

на 31.12.2013 року, тис. грн. Будiвлi 103 Машини i устаткування 5714 Транспорт 142 Iнструменти, 

прилади, iнвентар (Меблi i офiсне устаткування) 7 Iншi 9 Малоцiннi необоротнi матерiальнi 

активи 42 ВСЬОГО 6017 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети. Предмети, термiн 

використання яких менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звiтного 

перiоду, облiковуються на рахунку 22 " Малоцiннi та швидкозношуванi предмети". У момент 

передачi таких активiв в експлуатацiю списуються з балансу (у розмiрi 100% вiд їх вартостi) з 

одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями експлуатацiї i 

вiдповiдальних особах протягом строку фактичного використання таких предметiв. Малоцiннi 

необоротнi активи. В складi малоцiнних необоротних активiв облiковуються об'єкти вартiстю до 

2500 грн. (без ПДВ) та очiкуваним термiном використання (експлуатацiї) бiльше одного року (або 

операцiйного циклу). Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується у першому 

мiсяцi їх використання (в момент введення в експлуатацiю) у розмiрi 100% їх вартостi вiдповiдно 

до ст. 145.1.6 Податкового Кодексу України №2755 Малоцiннi необоротнi активи списуються з 

балансу в мiсяцi введення їх в експлуатацiю. Нематерiальнi активи. Визнання, оцiнку та облiк 

нематерiальних активiв здiйснюється згiдно iз положеннями Мiжнародного стандарту 

бухгалтерського облiку 38 (МСБО 38) «Нематерiальнi активи» з урахуванням ст.145.1.1 

Податкового Кодексу України №2755 вiдповiдно до визначених груп. Нематерiальнi активи 

вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Первiсна 

вартiсть нематерiальних активiв складається з цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що не 

пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням та 

доведенням до стану, у якому вони придатнi для використання за призначенням. Первiсна вартiсть 

нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних iз удосконаленням цих 

нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей, якi сприятимуть збiльшенню первiсно 

очiкуваних майбутнiх економiчних вигод вiд використання об’єкта нематерiальних активiв. 

Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об’єкта нематерiальних активiв в придатному для 

використання станi та одержання первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигод вiд його 

використання, включаються до складу витрат звiтного перiоду. Пiсля первiсного визнання 

нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Одиницею облiку 

вважати окремий об'єкт нематерiальних активiв. Товариство визначає термiн користування 

нематерiальними активами, який становить вiд 1 до 5 рокiв. Амортизацiя нематерiальних активiв 

проводиться прямолiнiйним методом, виходячи з первiсної вартостi нематерiальних активiв i 

норми амортизацiї, обчисленої виходячи з термiну корисного використання цього об’єкту. 

Лiквiдацiйна вартiсть об’єктiв нематерiальних активiв прирiвняна до нуля. Капiталiзацiя вартостi 

нематерiальних активiв, отриманих Товариством в результатi розробки, вiдбувається при 

дотриманнi наступних критерiїв: ? Товариство має намiр, технiчну можливiсть та ресурси для 

доведення нематерiального активу до стану, у якому вiн придатний для реалiзацiї або 

використання;? Товариство має можливiсть отримання майбутнiх економiчних вигод вiд реалiзацiї 

або використання нематерiального активу;? Товариство має iнформацiю для достовiрного 

визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематерiального активу. Найменування групи 

нематерiальних активiв Станом на 31.12.2013 року, тис. грн. Авторське право та сумiжнi з ним 

права 5 Iншi нематерiальнi активи 17 ВСЬОГО 22 Запаси. Запаси враховуються по найменшiй з 

двох величин: собiвартостi i можливої чистої цiни продажу. ? Запаси визнаються активом, якщо 

iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з їх 
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використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Собiвартiсть запасiв складається з: 

? цiни придбання за вирахуванням торговельних та iнших знижок, ? ввiзного мита та iнших 

податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб’єктовi господарювання податковими 

органами), ?витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, 

безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. У разi продажу, 

вiдпуску у виробництво чи iншого вибуття запасiв Товариство використовує метод собiвартостi 

перших за часом надходження запасiв (метод ФIФО «перше надходження – перший видаток»). 

Оцiнка запасiв на дату балансу вiдображається в облiку Товариства по найменшiй з двох оцiнок: 

собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї з урахуванням створеного резерву на знецiнення запасiв 

вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства. Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного 

виробництва включає вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих 

робiтникiв i iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат 

(розраховану на основi нормативного використання виробничих потужностей). Чиста можлива 

цiна продажу - це розрахункова цiна продажу в процесi звичайної дiяльностi за вирахуванням 

витрат на завершення виробництва i витрат з продажу. На звiтну дату стаття «Запаси» включає 

вартiсть сировини та матерiалiв i будiвельних матерiалiв. Заставленого майна для забезпечення по 

кредиту, або iнших обмеження в користуваннi майном Товариства, станом на 31.12.2013 року 

немає. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть облiковується за нижчою з двох 

вартостей: або балансова (справедлива) вартiсть, або вартiсть очiкуваного вiдшкодування, i 

складається з заборгованостей: ? Дебiторська заборгованiсть за товари роботи, послуги; ? iнша 

поточна дебiторська заборгованiсть, до складу якої включено розрахунки з бюджетом, за 

виданими авансами, розрахунки з iншими дебiторами, розрахунки за соцiальним страхуванням. 

Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй 

заборгованостi. Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi по 

основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах. 

При проведеннi такого аналiзу до уваги беруться наступнi чинники: аналiз дебiторської 

заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi по термiнах, їх 

зiставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове положення клiєнтiв i погашення ними 

заборгованостi у минулому. Якби фактично вiдшкодованi суми були меншими, нiж за оцiнками 

керiвництва, Пiдприємству довелося б враховувати додатковi витрати на знецiнення. Станом на 

31.12.2013 року Товариство не нараховувало резерв сумнiвних боргiв. Станом на 31.12.2013 року 

Товариством облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом 

участi в капiталi iнших пiдприємств на суму 402 тис. грн. В цiй статтi облiковуються акцiї ВАТ 

«Будiвельник» i ВАТ «Ленiнський РМЗ «Металiст», якi придбанi Товариством з метою отримання 

прибутку. Станом на 31.12.2013 року Товариством облiковуються довгострокова дебiторська 

заборгованiсть, яка є вiдступленим правом вимоги, оплату по якiй планується отримати пiсля 12 

мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Грошовi кошти. В статтi Балансу «Грошовi кошти в нацiональнiй 

валютi» вiдображено залишок грошових коштiв: • на поточному рахунку у банку 22 тис. грн. 

Статутний i власний капiтал. Власний капiтал ПАТ «СУ «Трансгiдромеханiзацiя» станом на 

31.12.2013 р., облiковується в сумi 1312 тис. грн., та складається з наступного: • Статутний капiтал 

1230 тис. грн. • Iнший додатковий капiтал 563 тис. грн. • Непокритий збиток 481 тис. грн. 

Статутний капiтал пiдприємства станом на 31.12.2013 р. становить 1 230 210,00 гривень, який 

подiлений на 4 920 840 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Частка простих 

акцiй у статутному капiталi складає 100%. Акцiї були сплаченi в термiн i способом передбаченим 

установчими документами. Випуск акцiй був здiйснений з додержанням правил та вимог Закону 

України «Про цiннi папери та фондову бiржу». Формування статутного капiталу було виконано з 

дотриманням вимог Закону України «Про господарськi товариства». За даними первинних 

облiкових регiстрiв бухгалтерського облiку станом на 31.12.2013 р. внески здiйснено у повному 

обсязi. Бухгалтерський облiк власного капiталу ведеться на балансових рахунках 4 класу Плану 

рахункiв, аналiтичний облiк вiдповiдає синтетичному. Аудитор пiдтверджує правильнiсть та 

адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення. В Статутному капiталi 

частка держави вiдсутня. Кредиторська заборгованiсть – кредиторська заборгованiсть включає в 

себе заборгованiсть за товарами та послугами та iншу кредиторську заборгованiсть. Уся 
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кредиторська заборгованiсть облiковується на основi методу нарахування. Довгостроковi 

зобов’язання До статтi «Iншi довгостроковi зобов’язання» вiднесено зобов’язання за товари, 

роботи, послуги, строк погашення за яким встановлено бiльше нiж 12 мiсяцiв з дати балансу. 

Всього на суму 394 тис. грн. До статтi «Iншi довгостроковi зобов’язання» вiднесено: ? 

Зобов’язання по векселях на загальну суму 269 тис. грн. Два простих векселя на суму 165 тис. грн. 

та 104 тис. грн., дата складання 08.12.2011 року, строк платежу за пред’явленням. ? Штрафнi 

санкцiї, строк погашення за яким встановлено бiльше нiж 12 мiсяцiв з дати балансу на суму 99 тис. 

грн. ? Зобов’язання по кредиторськiй заборгованостi, строк уплати якої бiльше 12 мiсяцiв з дати 

балансу на суму 26 тис. грн. Визнання доходу. Товариство визнає дохiд у вiдповiдностi з нормами 

Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 18 (МСБО 18). Товариство визнає дохiд вiд 

продажу товарiв в разi задоволення всiх наведених далi умов: а) суб'єкт господарювання передав 

покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; б) за суб'єктом 

господарювання не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як 

правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; в) суму доходу 

можна достовiрно оцiнити; г) ймовiрно, що до суб'єкта господарювання надiйдуть економiчнi 

вигоди, пов'язанi з операцiєю; та ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, 

можна достовiрно оцiнити. Товариство визнає дохiд вiд надання послуг в разi, якщо результат 

операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений достовiрно. Дохiд, 

пов'язаний з операцiєю, визнається шляхом посилання на той етап завершеностi операцiї, який 

iснує на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї попередньо оцiнюється у разi задоволення всiх 

наведених далi умов: а) можна достовiрно оцiнити суму доходу; б) є ймовiрнiсть надходження до 

суб'єкта господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю; в) можна достовiрно оцiнити 

ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; та г) можна достовiрно оцiнити витрати, 

понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення Якщо неможливо 

достовiрно оцiнити результат операцiї, яка передбачає надання послуг, дохiд визнається тiльки в 

обсязi, що не перевищує визнанi витрати якi пiдлягають вiдшкодуванню. Витрати. В основному 

виробництвi при наданнi послуг, об’єктом облiку i калькулюванням є окремий iндивiдуальний 

заказ, вiдповiдно облiк виробничих витрат при його виконаннi ведеться по заказному методу 

калькулювання. Як правило, собiвартiсть формується з наступних статей: - матерiали з ТЗВ - 

заробiтна плата - вiдрахування на соцiальнi витрати - амортизацiя основних засобiв Витрати, якi не 

включаються в собiвартiсть реалiзованої продукцiї, є витратами звiтнього перiоду. Податок на 

прибуток. Податок на прибуток представлений сумою поточного податку на прибуток до сплати 

та вiдстроченого податку. Поточний податок. Податок на прибуток обчислено вiдповiдно до 

законiв, якi в даний час дiють в Українi. Сума поточного податку до сплати розрахована вiд суми 

оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд чистого прибутку, 

який вiдображений у попередньому звiтi про сукупнi прибутки та збитки, тому що не включає 

статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню в iншi роки i в подальшому не включає 

елементи, якi нiколи не будуть оподатковуватися або такi, що ведуть до зменшення бази 

оподаткування. Зобов’язання Товариства за поточним податком розраховується з використанням 

ставок податку, якi є чинними або набули чинностi на звiтну дату. Вiдстрочений податок. 

Вiдстрочений податок визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань у 

попереднiй фiнансовiй звiтностi та вiдповiдної податкової бази, що використовується при 

обчисленнi оподатковуваного прибутку i облiковуються з використанням балансового методу. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, для всiх оподатковуваних тимчасових 

рiзниць, у той час як вiдстроченi податковi активи зазвичай вiдображаються для усiх тимчасових 

рiзниць в такiй мiрi, в якiй цiлком iмовiрно, що буде отриманий оподатковуваний прибуток проти 

якого i будуть використанi цi податковi рiзницi. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових 

активiв переглядається на кожну звiтну дату i зменшується в тiй мiрi, в якiй бiльше не є iмовiрним 

той факт, що буде отримана достатня кiлькiсть оподатковуваного прибутку, щоб частково або 

повнiстю покрити частину активiв, що пiдлягають вiдшкодуванню. Вiдстроченi податковi активи 

та зобов'язання згортаються тiльки тодi, коли iснує юридично закрiплене право проводити залiк 

поточних податкових активiв проти поточних податкових зобов'язань, i коли вони вiдносяться до 

податкiв одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр врегулювати свої 
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поточнi податковi активи i зобов'язання на нетто-основi. Поточнi та вiдстроченi податки за перiод. 

Поточнi та вiдстроченi податки визнаються як витрати або дохiд у попередньому звiтi про сукупнi 

прибутки та збитки за винятком випадкiв, коли вони кредитуються або дебетуються безпосередньо 

в iншому сукупному доходi / збитку. У такому випадку податки визнаються прямо в iнших 

доходах/збитках. Управлiння капiталом. У областi управлiння капiталом керiвництво Товариства 

ставить перед собою за мету гарантувати Пiдприємству можливiсть ведення безперервної 

дiяльностi для забезпечення доходiв акцiонерам i вигод iншим зацiкавленим сторонам, а також 

пiдтримка оптимальної структури капiталу з метою зниження витрат на його залучення. Для 

пiдтримки структури капiталу i її коригування Пiдприємство може коригувати суму дивiдендiв, 

що виплачуються акцiонерам, зробити повернення капiталу акцiонерам, випустити новi акцiї або 

продати активи для зниження заборгованостi. Опис обраної полiтики щодо фiнансування 

дiяльностi емiтента, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи 

покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента. Додаткового залучення коштiв не 

передбачається. Фiнансування дiяльностi пiдприємства проводиться за рахунок власних 

оборотних коштiв. Робочий капiтал достатнiй i в цiлому вiдповiдає поточним потребам 

пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають за 

рахунок укладення договорiв на виконання значного обсягу робiт i отримання вiдповiдних коштiв, 

вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного 

функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної 

уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та 

погашення поточних зобов'язань. Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк. 

Можливе розширення кола замовникiв та збiльшення обсягiв робiт. Основними ризиками є спад 

будiвельних робiт в Українi та змiни законодавства, що регламентує цей вид дiяльностi. З метою 

зменшення ризикiв та налаштування каналiв збуту, в тому числi розширення виробництва, 

Товариством заплановано безпосереднє звернення до потенцiйних замовникiв з вiдповiдними 

пропозицiями та участi у вiдповiдних тендерах. Дивiденди. В 2013 роцi, дивiденди не 

нараховувались. Фактичний вплив змiн оцiнок в звiтi за 2013 рiк: Пiдготовка фiнансових звiтiв 

Товариства вiдповiдно до МСФО вимагає вiд менеджменту робити певнi припущення i оцiнки, якi 

зачiпають звiтнi суми активiв i зобов'язань, доходiв, витрат i умовних зобов'язань. Припущення i 

оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв експлуатацiї, оцiнки запасiв, визнання i 

вимiру забезпечень i погашення майбутнiх податкових вигод. Усi припущення i оцiнки ґрунтованi 

на чинниках, вiдомих на кiнець звiтного перiоду. Вони визначаються на основi найбiльш 

вiрогiдного результату майбутнього розвитку бiзнесу, включаючи ситуацiю в секторi, де дiє 

Товариство i загальне бiзнес-середовище. Оцiнки i очiкування, що лежать в їх основi, регулярно 

переглядаються. Фактичнi суми можуть вiдрiзнятися вiд припущень i оцiнок, якщо бiзнес-умови 

розвиваються не так, як чекало Товариство на кiнець звiтного перiоду. Як тiльки з'являється нова 

iнформацiя, рiзницi вiдбиваються в звiтi про прибуток i, вiдповiдно, мiняються припущення. Ця 

фiнансова звiтнiсть затверджена керiвництвом 15 лютого 2014 року i пiдписана вiд iменi 

керiвництва наступними посадовцями: Генеральний директор ___________________ Злотоябко С. 

Н. Головний бухгалтер ___________________ Семенюк Л. М. 
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