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ПРИМІТКИ  ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2015 РІК 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ» 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Ця фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ 

ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ» є фінансовою звітністю складеною за 2015 фінансовий рік відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Основні відомості про Товариство: 

Повне найменування: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ 

ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ» (надалі по тексту – Товариство). 

Скорочене найменування: ПАТ «СЕПУ» 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35430612 

Основні види діяльності за КВЕД:  

62.01 Комп’ютерне програмування 
64.99   Надання інших фiнансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 

64.19   Інші види грошового посередництва. 

Товариство зареєстроване: 03 жовтня 2007 року  

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 420/1/2011 

Дата реєстрації випуску акцій 18.08.2011р 

 

Юридична адреса: Україна, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5 

Фактична адреса: Україна, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5 
 
 2. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
 Товариство здійснює свою діяльність в Україні. З огляду на цей фактор, на бізнес Товариства 
впливають економіка і фінансові потоки України, яким притаманні властивості ринку, який на даний час 
розвивається. Україна продовжує проведення економічних реформ, розвиток власного правового поля та 
законодавчої бази, відповідно до потреб ринкової економіки. Проте законодавча та податкова база в Україні 
пов’язана з ризиком неоднозначності тлумачення її вимог, які до того ж схильні до частих змін. Це, в купі з 
іншими юридичними та фіскальними перешкодами, створює додаткові проблеми для всіх компаній, що 
ведуть бізнес в Україні.  

Майбутня стабільність української економіки багато в чому залежить від початих реформ і 
досягнень, а також від ефективності економічних і фінансових заходів, що вживаються урядом країни. 
Українська економіка слабо захищена від спадів на фінансових ринках і зниження темпів економічного 
розвитку в інших частинах світу. У звітному  році уряд продовжував вживати заходи з підтримки економіки 
країни з метою подолання наслідків глобальної фінансової кризи. 

У звізку з вищенаведеним, керівництво Товариства не може передбачити всі тенденції, які можуть 

впливати на фондовий ринок та інші галузі економіки України, а також на те, який вплив вони можуть 

надати на майбутній фінансовий стан і діяльність Товариства.  

Представлена фінансова звітність відображає точку зору керівництва на те, який вплив надають 

умови ведення бізнесу в Україна на фінансово-господарську діяльність і фінансовий стан Товариства. 

Майбутній економічний розвиток України залежить, як від зовнішніх факторів, так і від заходів 

внутрішнього характеру, що вживаються урядом країни. Керівництво впевнене, що воно вживає всі 

необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства, але є політичні та 

економічні ризики, в тому числі пов`язанi з частою змiною законодавства. 
  

 
3. ПЕРЕХІД НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
 
Основа підготовки фінансової звітності. Представлена фінансова звітність підготовлена 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, звітність враховує всі прийняті і діючі 
міжнародні стандарти фінансової звітності та інтерпретації Комітету з МСФЗ, і відповідає їм.  

Застосування МСФЗ. Датою переходу Фонду  на МСФЗ є 1 січня 2012 року. З цієї дати Товариство 

прийняло Міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних 

стандартів фінансової звітності». Перехід від національних стандартів бухгалтерського обліку до МСФЗ не 

зробив істотного впливу на фінансову звітність Товариства. 
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4.Загальна основа формування фінансової звітності 

 Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з 

метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків 

Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними 

економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2015 

року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно оприлюдненні на 

веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім 

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2015 року, дотримання 

яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, 

зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 

законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

 

МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності 

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі 

стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного 

регулювання», які відповідно набувають чинності 01 січня 2016 року та 01 січня 2018 року.  

За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до 

дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на 

фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2015 року, оскільки Товариство не 

входить в сферу дії цього стандарту. 

Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то керівництвом 

Товариства прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів 

Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2015 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до 

класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань.  

 

 Припущення про безперервність діяльності 

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 

відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. 

Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби 

Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до 

принципів безперервності діяльності. 

Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну 

інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись 

цим періодом. 
 

4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Загальні положення щодо облікових політик 

 Основа формування облікових політик 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом 

господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за 

висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну 

інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід 

застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог 

МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який застосовується Товариством раніше дати набуття чинності. 

Положення облікової політики, описані нижче, застосовувались послідовно в усіх звітних періодах, 

наведених в цій фінансовій звітності. При веденi бухгалтерського облiку та під час складаннi фiнансової 

звiтностi використовуються тi професiональнi судження та положення систем облiку, котрi дозволяють 

однозначно тлумачити iнформацiю щодо фiнансової звiтностi.  

 

 Рішення про затвердження фінансової звітності 
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Фінансова звітність Товариства буде затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником 

Товариства 13 жовтня 2016 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до 

цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

 Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 

січня по 31 грудня 2015 року. 

 

Ведення автоматизованого бухгалтерського облiку здійснюється вiдповiдно вимогам Закону України «Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» з використанням програмного забезпечення. При 

веденi бухгалтерського облiку та під час складаннi фiнансової звiтностi використовуються тi 

професiональнi судження та положення систем облiку, котрi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю 

щодо фiнансової звiтностi.  

 

4.1.Доходи і витрати 

Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи 

збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення 

власного капіталу, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників. 

Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 

амортизації активів, або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного 

капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 

Величина доходу (виручки) від продажу товарів, робіт, послуг у ході звичайної фінансово- 

господарської діяльності оцінюється за справедливою вартістю отриманого, або такого, що підлягає 

отриманню, за мінусом повернень і всіх наданих знижок. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг 

визнається за одночасного виконання наступних умов: 

- всі істотні ризики і вигоди, які з права власності, переходять до Товариства до покупця (замовника); 

- Товариство не зберігає за собою ні подальших управлінських функцій в тій мірі, яка зазвичай асоціюється 

з правом власності, ні реального контролю над реалізованими роботами, послугами; 

- сума виручки може бути надійно оцінена; 

- існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з операцією; 

- витрати, які були понесені або будуть понесені у зв’язку з операцією, можуть бути надійно оцінені. 

Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат визначено нарахування, 

відповідність та обачність. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами місяця нараховуються в 

останній робочий день місяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, 

нараховуються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) робіт, 

послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання 

(отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.  

Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є відповідність 

отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання таких 

доходів. 

До складу фінансових доходів включаються процентні доходи по розміщеним депозитам в банках, 

проценти нараховані по цінним паперам, інші. Процентний дохід визнається у прибутку або збитку за 

період у момент виникнення. Щодо усіх фінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою 

вартістю, і процентних фінансових активів, які класифікуються як такі, що доступні для продажу, 

процентний дохід або витрати визнаються з використанням методу ефективного відсотка. Цей метод точно 

дисконтує очікувані майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку 

використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової 

вартості фінансового активу або зобов'язання. Процентний дохід включається до складу доходів від 

фінансування в звіті про фінансові результати (про сукупний дохід). 

До складу фінансових витрат включаються витрати на виплату відсотків за наданими кредитами і 

позиками, прибутки та збитки від дисконтування фінансових інструментів, а також чистий результат від 

торгівлі фінансовими інструментами. Фінансові витрати відображаються у звіті про фінансові результати 

(про сукупний дохід). 

 

4.2 Фінансові інструменти 
Класифікація. Віднесення фінансових інструментів до тієї чи іншої категорії залежить від їх 

особливостей та мети придбання, і відбувається в момент їх прийняття до обліку.  

Фінансові інстументи розподіляються за такими обліковими категоріями:  

1) позики та дебіторська заборгованість; 

2) фінансові активи, утримувані до погашення; 
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3) фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат (прибутки 

або збитки);  

4) фінансові активи, доступні для продажу. 

Категорія «позики та дебіторська заборгованість» представляє собою непохідні фінансові активи, які 

не котируються на активному ринку з фіксованими або обумовленими платежами, за винятком тих, які 

Товариство має намір реалізувати в найближчому майбутньому.  

Категорія «інвестиції, утримувані до погашення» - це непохідні фінансові активи з фіксованими або 

обумовленими платежами та фіксованим строком погашення, щодо яких у керівництва Товариства є намір і 

можливість утримувати їх до строку погашення. 

Категорія «фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий 

результат» має дві підкатегорії:  

а) активи, віднесені до цієї категорії при початковому визнанні;  

б) фінансові активи, утримувані для торгівлі.  

Первісне визнання. Залежно від класифікації фінансові інструменти обліковуються за 

справедливою вартістю або амортизованою вартістю. Справедлива вартість - це сума, на яку можна 

обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов'язання під час здійснення угоди на 

загальних умовах між добре обізнаними, незалежними сторонами, які діють на добровільній основі. 

Справедлива вартість являє собою поточну ціну попиту для фінансових активів та ціну пропозиції для 

фінансових зобов'язань, що котуються на активному ринку. У відношенні активів і зобов'язань із взаємно 

компенсуючим ринковим ризиком Товариство може використовувати середні ринкові ціни для визначення 

справедливої вартості позицій зі взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої відкритої 

позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції.  

Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є вільно та 

регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації, і ці ціни відображають дійсні і регулярні 

ринкові операції, що здійснюються на загальних підставах.  

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, за якими відсутня інформація про 

ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методи оцінки, як модель дисконтування 

грошових потоків, модель, заснована на даних останніх угод, здійснених між непов'язаними сторонами, або 

аналіз фінансової інформації про об'єкти інвестування. 

Фінансові інструменти, що відображаються за справедливою вартістю з віднесенням змін на рахунок 

прибутків і збитків, спочатку відображаються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові активи та 

фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс понесені витрати по угоді. 

Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або 

збиток враховується в момент первісного визнання тільки в тому випадку, якщо між справедливою вартістю 

та ціною угоди існує різниця, яка може бути підтверджена іншими спостережуваними в даний момент на 

ринку угодами з аналогічним фінансовим інструментом або оціночним методом, в якому в якості вхідних 

змінних використовуються виключно фактичні дані ринків. Купівля або продаж фінансових активів, 

передача яких передбачається у строки, встановлені законодавчо або правилами даного ринку (купівля і 

продаж на стандартних умовах), визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Товариство 

прийняла на себе зобов'язання передати фінансовий актив. Всі інші операції з придбання визнаються, коли 

Товариство стає стороною договору щодо даного фінансового інструменту. 

Облік фінансових активів за методом участі у капіталі. Метод участі в капіталі – це метод обліку, 

згідно з яким інвестиція Товариства первісно визнається за собівартістю, а потім коригується відповідно до 

зміни частки Товариства, як інвестора в чистих активах об’єкта інвестування після придбання. Прибуток 

або збиток інвестора включає частку інвестора в прибутку чи збитку об’єкта інвестування. 

Припинення визнання. Товариство припиняє визнавати фінансові активи, 1) коли ці активи 

погашені або права на грошові потоки, пов'язані з цими активами, минули, або 2) коли Товариство передало 

права на грошові потоки від фінансових активів або уклало угоду про передачу і при цьому також передало 

всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням цими активами, або не передало їх і не зберегло всі 

істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням цими активами, але втратило право контролю щодо даних 

активів. Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати актив 

непов'язаній третій стороні без необхідності накладення додаткових обмежень на продаж.  

Визнання фінансового зобов'язання припиняється у разі погашення, анулювання або закінчення 

терміну погашення відповідного зобов'язання. При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання 

іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення 

істотних змін до умов існуючого зобов'язання, визнання первісного зобов'язання припиняється, а нове 

зобов'язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у звіті про 

фінансові результати. 
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4.3 Дебіторська заборгованість та аванси  
Дебіторська заборгованість визнається в разі виникнення юридичного права на отримання платежу 

згідно з договором. У складі дебіторської заборгованості Товариство відображає такі активи:  

- дебіторська заборгованість з основної діяльності;  

- торгова дебіторська заборгованість;  

- дебіторська заборгованість за векселями до отримання;  

- дебіторська заборгованість за розрахунками з акціонерами;  

- інша дебіторська заборгованість.  

Товариство згортає суми авансів, отриманих від клієнтів, з сумами дебіторської заборгованості, 

якщо ці суми виникли в рамках одного договору і в майбутньому висока ймовірність провести взаємозалік 

даних сум.  

Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість обліковуються 

за амортизованою вартістю, розрахованої з використанням методу ефективної ставки відсотка. 

Аванси видані відображаються у звітності за первісною вартістю за вирахуванням резерву під 

знецінення. Аванси видані класифікуються як довгострокові, якщо очікуваний термін отримання товарів 

або послуг, що належать до них, перевищує один рік або якщо аванси відносяться до активу, який буде 

відображений в обліку як необоротні при первісному визнанні. Попередня оплата послуг включається до 

витрат періоду або у вартість активів у міру отримання цих послуг. Якщо є ознака того, що активи, товари 

або послуги, пов'язані з авансами виданими, не будуть отримані, балансова вартість авансів виданих 

підлягає зменшенню, і відповідний збиток від знецінення відображається у прибутку або збитку за рік у 

складі рядка «інші операційні витрати» .  

 

4.4  Грошові кошти та їх еквіваленти.  
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та кошти на рахунках у банках. 

Грошові кошти на рахунках у банках включають грошові кошти на поточних рахунках та депозити в 

банках. Депозити в банках обліковуються за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву на 

знецінення.  

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у 

відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається 

зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не 

більше ніж три місяці з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті 

та в іноземній валюті. 

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості. 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку 

призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у 

складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та 

відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість 

відображається у складі збитків звітного періоду. 

 

  4.5 Акціонерний капітал 

Непохідні фінансові інструменти – прості іменні акції, випущені Товариством, класифікуються як 
власний капітал. Прості акції - це пайові фінансові інструменти. Витрати, безпосередньо пов'язані з емісією 
нових акцій, відображаються в капіталі Товариства як зменшення суми надходжень (за вирахуванням 
податків). Перевищення справедливої вартості отриманої винагороди над номінальною вартістю випущених 
акцій обліковується у складі емісійного доходу в капіталі Товариства.  
 

4.6  Оренда 

Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються усі ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на 

актив, класифікується як операційна оренда. Товариство є орендарем нежитлових приміщень під офіс по 

оперативному лізингу (оренді). Строки використання орендованих основних засобів визначаються за 

терміном оренди, зазначеним у договорі. Вартість орендованого приміщення зазначається в договорі 

оренди.   

Прийняті в оперативну оренду активи на підставі договорів та актів приймання-передачі, на 

балансових рахунках бухгалтерського обліку в Товариства не оприбутковані. Надані Товариству в 

оперативну оренду приміщення використовуються для власних господарських потреб. Товариство не надає 
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основні засоби в оперативну суборенду. Платежі, пов’язані з операційною орендою повинні відображатися 

як витрати у звіті про фінансові результати (сукупний дохід) за період, з використанням прямолінійного 

методу списання таких витрат протягом строку оренди. 

 

4.7  Кредити та позики 

Кредити і позики при первісному визнанні обліковуються за справедливою вартістю за 

вирахуванням будь-яких витрат на здійсненню кредитної (позикової) угоди. Фінансові зобов'язання згодом 

обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотку. Вся різниця між 

справедливою вартістю отриманих коштів (за вирахуванням витрат по угоді) і сумою до погашення 

відображається як відсотки до сплати протягом строку, на який видано позику. Кредити і позики 

класифікуються як поточні, коли початковий строк погашення не перевищує дванадцять місяців від звітної 

дати. 

4.8  Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість  
Зобов`язання відображається в балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує 

ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок його погашення. Кредиторська 

заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість нараховується, коли 

контрагент виконав свої зобов'язання за договором, і обліковується за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної ставки відсотка.  

Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю, а згодом 

відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. 

 
4.9 Взаємозаліки.  

Взаємозалік фінансових активів та зобов'язань з подальшим включенням до балансу лише їхньої 

чистої суми може здійснюватися лише в разі, якщо є юридично встановлене право взаємозаліку визнаних 

сум, і існує намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та 

розрахуватися за зобов'язаннями. 

 

4.10  Резерви майбутніх витрат і платежів  
Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефінансові зобов'язання, сума й термін яких не 

визначені. Вони нараховуються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, 

що виникло внаслідок минулих подій, та існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання 

знадобиться відтік ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов'язання можна 

розрахувати з достатнім ступенем точності. Сума, визнана в якості резерву, являє собою найбільш точну 

оцінку виплат, необхідних для погашення зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги ризики і 

невизначеність, пов’язані із зобов’язанням.  
 

4.11 Витрати на персонал Товариства та відповідні відрахування  
Заробітна плата, єдиний соціальний внесок, щорічні відпускні виплати та виплати за  лікарняними 

листками, преміальні і негрошові пільги нараховуються у тому періоді, в якому відповідні послуги 

надаються працівниками. Товариство не має жодних правових чи таких, що випливають зі сформованої 

ділової практики, зобов’язань з виплати пенсій або аналогічних виплат.  

 

4.12 Дивіденди 

Дивіденди акціонерам Товариства визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обґрунтованою. 
Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є акціонерами Товариства на дату 
прийняття рішення про виплату дивідендів. Дивіденди по акціях виплачуються після ухвалення 

відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, в строк визначений Загальними зборами 
акціонерів. 

 

 

4.13  Звітність за сегментами 

Відповідно до концепції розвитку системи управлінського обліку в Товариства можуть виділятись 

наступні сегменти бізнес-напрямків: послуги суб’єктам господарювання, послуги фізичним особам, операції 

з цінними паперами, та інші операції, в розрізі яких вирішуються управлінські задачі планування, контролю 

та аналізу. В основу для розподілу доходів/витрат та активів/зобов’язань за сегментами діяльності 

покладено управлінський облік Товариства.  

Доходами та витратами звітного сегмента є доходи та витрати, які безпосередньо відносяться до 

сегмента. Витрати за сегментом не включають загальні адміністративні витрати. На підставі підрахунку 

долі сегмента в доходах та витратах встановлені пропорції.  
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Діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалась в одному операційному сегменті. 

Товариство здійснювала діяльність з купівлі-продажу цінних паперів та розміщення власних коштів на 

депозитних рахунках в банку. Таким чином, у звітному році долі сегментів в сукупних доходах були 

наступними: з купівлі-продажу цінних паперів – 100,0%.  

Витрати, розподілені за сегментами, становили у звітному році наступні пропорції: купівля-продаж 

цінних паперів – 100,0%. 

Активами та зобов’язаннями звітного сегмента є активи та зобов’язання, які безпосередньо 

відносяться до сегмента. До нерозподілених активів віднесено балансову вартість основних засобів та 

поточні та відстрочені податкові активи. До нерозподілених зобов’язань - поточні та відстрочені податкові 

зобов’язання. 

 

 

5.  КЛЮЧОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ОЦІНКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ СУДЖЕННЯ  ПРИ 

ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Товариство використовує оцінки і робить припущення, які впливають на суми активів та 

зобов’язань, що відображаються у фінансовій звітності протягом наступного фінансового року. Оцінки та 

судження постійно аналізуються і ґрунтуються на минулому досвіді керівництва та інших факторах, 

включаючи очікування майбутніх подій, які при існуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При 

застосуванні принципів бухгалтерського обліку, крім згаданих оцінок, керівництво також використовує 

певні судження. При визначенні суми резервів Товариство враховує попередній досвід і минулі виплати на 

покриття збитків та існуючі суми невиплачених відшкодувань. Крім того, судові рішення, економічні умови 

і громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцінку резервів 

Товариства. Допущення і оцінні значення Товариства засновані на вихідних даних, які воно мало в своєму 

розпорядженні на момент підготовки фінансової звітності. Проте поточні обставини і допущення відносно 

майбутнього можуть змінюватися зважаючи на ринкові зміни або непідконтрольних Товариству обставин. 

Такі зміни відображаються в допущеннях у міру того, як вони відбуваються.  
Щодо інтерпретації складного податкового законодавства України, змін у податковому 

законодавстві, а також сум і термінів отримання майбутнього оподатковуваного доходу існує 

невизначеність. Товариство не створює резерви під можливі наслідки перевірок, проведених податковими 

органами. Відстрочені податкові активи визнаються за всіма невикористаним податковим збиткам в тій 

мірі, в якій є ймовірним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути зараховані 

податкові збитки. 

У випадках коли справедливу вартість фінансових інвестицій неможливо визначити на підставі 

даних активних ринків, вони відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення 

корисності інвестиції. Визначення суми збитків від зменшення корисності потребує певну частку судження. 

Судження включають облік таких вихідних даних як ризик ліквідності і кредитний ризик. Зміни в 

припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на вартість фінансових інвестицій, які наведено у звіті 

про фінансовий стан. 

 

 

6. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ І ЗМІНЕНИХ СТАНДАРТІВ І ІНТЕРПРЕТАЦІЙ  
 

Міжнародні стандарти, які були видані на дату випуску фінансової звітності Товариства, 

перераховані нижче по тексту. У даний перелік міжнародних стандартів включені стандарти та роз'яснення, 

які, як обгрунтовано вважає Товариство, можуть впливати на розкриття інформації, фінансовий стан або 

фінансові показники, які застосовуються. Товариство має намір прийняти дані міжнародні стандарти.  

- МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності - Подання статей іншого сукупного доходу". 

Поправки до IAS 1 вносять зміни в груповання статей, представлених у складі іншого сукупного доходу. 

Статті, які будуть перекласифіковані (або відновлені) до складу прибутку або збитку в який-небудь момент 

у майбутньому (наприклад, при припиненні визнання або погашенні), повинні будуть представлятися 

окремо від статей, які ніколи не будуть перекласифіковані. Дана поправка впливає тільки на подання і тим 

самим не впливає на фінансовий стан або фінансові показники. Поправка набуває чинності для річних 

звітних періодів, що починаються 1 липня 2012 року або після цієї дати.  

- МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток - Відшкодування активів, що лежать в основі відкладеного 

податку".  Дана поправка пояснює визначення відкладеного податку по об'єкту інвестиційної нерухомості, 

переоцінюваного за справедливою вартістю. Поправка вводить спростовне припущення про те, що 

відкладений податок по об'єкту інвестиційної нерухомості, який переоцінюється за справедливою вартістю 

згідно моделі в стандарті IAS 40, повинен визнаватися на основі припущення про відшкодування балансової 
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вартості даної інвестиційної нерухомості за допомогою її продажу. Поправкою також вводиться вимога про 

те, що відкладений податок по активам, що не амортизуються, оцінюваним з використанням моделі 

переоцінки з МСФЗ (IAS) 16, завжди повинен оцінюватися на основі припущення про відшкодування їх 

балансової вартості за допомогою продажу. Поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що 

починаються 1 січня 2012 року або після цієї дати.  

- МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: Розкриття інформації - Припинення визнання" Вимоги 

до розкриття інформації. Поправка вимагає розкриття додаткової інформації щодо фінансових активів, які 

були передані, але визнання яких не було припинено, щоб дозволити користувачеві фінансової звітності 

Товариства зрозуміти відносини між тими активами, визнання яких припинене, та належних до них 

зобов'язань. Крім цього, поправка вимагає розкриття інформації про продовження участі у фінансових 

активах, визнання яких припинене, щоб дозволити користувачеві оцінити характер і ризики, пов'язані з 

продовженням участі підприємства у фінансових активах, визнання яких припинене. Поправка набуває 

чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 липня 2011 року або після цієї дати. Дана поправка 

впливає тільки на розкриття інформації і не впливає на фінансовий стан або фінансові показники. 

- МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти: Класифікація та оцінка". Стандарт IFRS 9 відображає 

перший етап роботи Ради IASB по заміні Стандарту IAS 39 і застосовується до класифікації та оцінки 

фінансових активів і фінансових зобов'язань, як визначено в Стандарті IAS 39. Даний стандарт набуває 

чинності для річних звітних періодів, які починаються 1 листопада 2013 року або після цієї дати. 

Застосування першого етапу стандарту IFRS 9 вплине на класифікацію і оцінку фінансових активів, але 

потенційно не впливатиме на класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань.  

- МСФЗ (IFRS) 13 "Оцінка справедливої вартості". Стандарт IFRS 13 представляє собою єдине 

джерело рекомендацій в рамках МСФЗ щодо всіх оцінок справедливої вартості. Стандарт IFRS 13 не 

вводить нові вимоги про те, "коли" компанії повинні використовувати справедливу вартість. Замість цього 

стандарт визначає, "як" слід оцінювати справедливу вартість в тих випадках, коли оцінка за справедливою 

вартістю необхідна або допускається згідно МСФЗ. Даний стандарт набуває чинності для річних звітних 

періодів, що починаються 1 січня 2013 або після цієї дати. 

- МСБО (ІАS) 19 "Виплати працівникам" (у новій редакції). Рада з МСФЗ опублікувала кілька 

поправок до ІАS 19. Вони варіюються від фундаментальних змін (наприклад, виключення механізму 

коридору і поняття очікуваної прибутковості активів програми) до простих роз'яснень та змін 

формулювання. Нова редакція стандарту набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 

січня 2013 року. Поправки не мають впливу на фінансову звітність Товариства. 

- МСБО (ІАS) 28 "Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства" (в редакції 2011 р.) 

В результаті опублікування (IFRS)11 "Угоди про спільну діяльність" та (IFRS)12 "Розкриття інформації 

про частки участі в інших компаніях" МСБО (ІАS) 28 отримав нову назву (ІАS) 28 "Інвестиції в 

асоційовані компанії та спільні підприємства" і тепер описує застосування методу участі не тільки у 

відношенні інвестицій в асоційовані Товариства, але також у відношенні інвестицій в спільні підприємства. 

Стандарт в новій редакції набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 року. 

- МСБО (ІАS) 32 "Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань" 

В рамках поправок до (ІАS) 32 роз'яснюється значення фрази "в даний момент володіє юридичним 

закріпленим правом на здійснення взаємозаліку". Передбачається, що дана поправка не вплине на 

фінансовий стан або фінансові результати діяльності Товариства. Поправки набувають чинності для річних 

звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 року або після цієї дати. 

 

  7. ПОЯСНЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Валюта подання звітності. Національною валютою України є українська гривня (надалі по тексту – 

гривня, або грн.), і ця ж валюта є функціональною валютою Товариства. Форми і примітки звітності 
базуються на даних бухгалтерського обліку Товариства.  

Бухгалтерський облік Товариство веде в національній валюті України - гривні. Одиниці виміру у 
яких подається фінансова звітність – тисячі гривень без десяткового знаку.  

Нематеріальні активи станом на 31.12.2015року  

На дату звіту нематеріальні активи враховуються за моделлю первісної вартості з 

урахуванням можливого зменшення корисності відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності 

активів». 
Об'єктами нематеріальних активів є: 

Комп'ютерна програма «SEPU» балансовою вартістю 19 тис. грн. 

На кінець звітного періоду оцінюємо здатність нематеріального активу генерувати достатні майбутні 

економічні вигоди для відшкодування його балансової вартості протягом використання. Нематеріальний 

актив оцінюються за собівартістю, яка включає в себе витрати, пов'язані з доведенням нематеріальних 
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активів до експлуатації з вставленою ліквідаційною вартістю рівною нулю. Нематеріальний актив 

відображено в балансі за собівартістю з метою отримання майбутніх економічних вигод від використання 

цього нематеріального активу. Собівартість вищезазначеного продукту визначалась згідно з вимогами 

МСБО 19, МСБО 38, а саме з усіх витрат,які можна прямо віднести до створення,виробництва та підготовки 

активу до використання. Собівартість комп’ютерної програми «SEPU» складається із оплати праці 

працівників,безпосередньо зайнятих виготовленням вищезазначеної розробки з відповідним відрахуванням 

на соціальні заходи, витрат на матеріали та послуги, використані під час генерування нематеріального 

активу;послуги за реєстрацію юридичного права. 

Нематеріальний актив з визначеним строком корисної експлуатації  амортизуються прямолінійним 

методом протягом очікуваного строку їх використання, але не більше 10 років. Нарахування амортизації 

починається з моменту коли цей нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його 

використання у спосіб передбачений комісією.  

     Основні засоби станом на 31.12.2015року  

Основні засоби Товариства відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні 

засоби». 

В Товаристві використовували такі класи активів: 

- офісне обладнання – комп'ютерна техніка на загальну суму 46 тис.грн. 

Протягом 2015 року Товариство не мала нерухомості у власності. 

Об'єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені за їх первісною 

вартістю. 

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводилось прямолінійним способом 

виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів 

починається з моменту коли цей актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у 

спосіб передбачений комісією.  

Терміни амортизації, які приблизно відповідають розрахунковим термінами корисного 

використання відповідних активів, наводяться в таблиці нижче: 
Таблиця № 1 (тис.грн.)  

 Строк корисного 

використання, років 

Метод нарахування 

амортизації 

Машини та обладнання 5-6 Прямолінійний 

Інше обладнання 4-10 Прямолінійний 

Ліквідаційна вартість активу являє собою оцінку суми, яку Компанія могла б отримати в даний 

момент від продажу активу за вирахуванням розрахункових витрат на продаж виходячи з припущення, що 

вік активу та його технічний стан вже відповідають очікуваному в кінці строку його корисного 

використання. Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються і при 

необхідності коректуються станом на кожну звітну дату.  

 

Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість станом  на 31.12.2015року  

Дебіторська заборгованість визнається Товариством в разі виникнення юридичного права на 

отримання платежу згідно з договором. У складі дебіторської заборгованості Товариство відображає такі 

активи:  

- дебіторська заборгованість з бюджетом;  

- дебіторська заборгованість з основної діяльності;  

- торгова дебіторська заборгованість;  

- дебіторська заборгованість за векселями до отримання;  

- інша дебіторська заборгованість.  

Товариство згортає суми авансів, отриманих від клієнтів, з сумами дебіторської заборгованості, 

якщо ці суми виникли в рамках одного договору і в майбутньому висока ймовірність провести взаємозалік 

даних сум.  

Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість обліковуються 

за амортизованою вартістю, розрахованої з використанням методу ефективної ставки відсотка. 

Аванси видані Товариством відображаються у звітності за первісною вартістю за вирахуванням 

резерву під знецінення. Аванси видані класифікуються як довгострокові, якщо очікуваний термін 

отримання товарів або послуг, що належать до них, перевищує один рік або якщо аванси відносяться до 
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активу, який буде відображений в обліку як необоротні при первісному визнанні. Попередня оплата послуг 

включається до витрат періоду або у вартість активів у міру отримання цих послуг. Якщо є ознака того, що 

активи, товари або послуги, пов'язані з авансами виданими, не будуть отримані, балансова вартість авансів 

виданих підлягає зменшенню, і відповідний збиток від знецінення відображається у прибутку або збитку за 

рік у складі рядка «інші операційні витрати» .  

Резерв по сумнівних боргах  

Дебіторська заборгованість відображається у звітності з урахуванням  резерву. Резерв під знецінення 

дебіторської заборгованості створюється в разі оцінки ймовірності погашення оцінюваної заборгованості як 

низької. Резерв визначається на індивідуальній основі - у розрізі контрагентів. Резерв розраховується і 

переглядається регулярно, зміна величини резерву відображається у звіті про прибутки та збитки.  

Сумнівні видані аванси, по яких не очікується надходження послуг або товарів, включаються до 

резерву по сумнівних боргах. 

Дебіторська заборгованість  згідно балансу та в порівнянні за попередні періоди: 

Таблиця № 3 (тис. грн.) 

Показники 31.12.2014 31.12.2015 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 
2 2 

Дебіторська заборгованість за видана ми авансами - 20679 

Інша поточна дебіторська заборгованість 21 47275 

Поточна дебiторська заборгованiсть враховується за чистою реалiзацiйною вартiстю. У звітному 

періоді Товариство не нарахувало резерв сумнівних боргів у зв`язку з відсутністю підстав для нарахування. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді, коли Товариство стає стороною 

контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється 

за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових 

потоків на дату оцінки. 

Грошові кошти  

Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних банківських рахунках. Облік грошових коштів і 

розрахунків готівковими грошовими коштами здійснюється згідно чинного законодавства стосовно ведення 

касових операцій.  

 

Найменування грошових статей На 01.01.2014  
(тис. грн.) 

На 01.01.2015  
(тис. грн.) 

На 31.12.2015 

(тис. грн.) 
Готівкові кошти в касі - - - 
Поточні рахунки у банку 55 1 1 
Депозитний рахунок у банку 20600 20600 - 
Загалом грошових коштів 20655 20601 1 

Грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті немає. 
 

Облік фінансових активів 

 Фінансові активи доступні до продажу  

Товариство утримує акції, сертифікати, векселі та інші цінні папери українських  підприємств з метою 

подальшого продажу з невизначеним терміном. 

№ 

п/п 
Найменування статей фінансових активів 

На 

01.01.2014 
(тис. грн.) 

На 

01.01.2015 
(тис. грн.) 

На 

31.12.2015 
(тис. грн.) 

1 Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим 

прибутком: 
63 13600 96837 

1.1 Акції, справедлива вартість яких визначена за даними 

оприлюднених котирувань на фондових біржах  
- 13036 - 

1.2 Сертифікати  фондів (ІСІ), справедлива вартість яких 

визначена за даними оприлюднених котирувань на 

фондових біржах 

63 564 95998 

1.3 Акції, які не мають котирувань на фондових біржах - - 839 

2 Інші цінні папери – векселі (які не мають котирувань на 

фондових біржах) 
163935 142615 - 

Фінансові активи на звітну дату обчислюються як поточні, оскільки такі цінні папери придбані з метою 

подальшого продажу в наступні 12 календарних місяців.   
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На звітну дату проводиться аналіз котирувань акцій, сертифікатів та інших цінних паперів на підставі даних 

про біржові торги, крім акції акціонерних товариств та інших цінних паперів які не мають котирувань.  

Товариство щорічно аналізує вартість фінансових активів на наявність ознак знецінення, й при необхідності 

коригує їх вартість через прибутки та збитки. Фінансові активи по яких існує біржовий ринок, відображено 

за справедливою вартістю. Інформація щодо зміни справедливої вартості фінансових активів по яких існує 

біржовий ринок відображається в Звіті про фінансові результати (про сукупний дохід) за період. Вона 

пов`язана з переоцінкою фінансових активів і відображається збільшенням або зменшенням капіталу у 

дооцінках Товариства у Звіті про власний капітал.  

Зареєстрований капітал 

Зареєстрований капітал  Товариства представлений статутним капіталом, який поділено на 656000000  

(Шістсот п’ятдесят шість мільйонів) штук акцій простих іменних бездокументарної форми існування, 

номінальною вартістю 0,25 грн. (0 грн.25 коп.) кожна .  

Загальна сума випуску – 164000000,00 грн. (Сто шістдесят чотири мільйони грн. 00 коп.). 

Дата реєстрації випуску акцій: 18.08.2011р., номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 420/1/2011, 

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000127633. 

Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, не 

передбачені. 

№ 

п/п 
Найменування статті 

Кількість акцій, 

штук 

Прості іменні 

акції, штук 

Номінальна вартість 

акцій (тис.грн.) 

1 Залишок на кінець дня 31.12.2013р. 656000000 656000000 164 000 

2 Випуск власних акцій у 2014 році - -   - 

3 Залишок на кінець дня 31.12.2014р. 656000000 656000000  164 000 

4 Випуск власних акцій у 2015 році - -   - 

5 Залишок на кінець дня 31.12.2015р. 656000000 656000000  164 000 

Акції Товариства 01 березня 2012 року внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» 

за другим рiвнем лiстингу.  

Протягом звiтнього перiоду вiдбувся факт делiстингу, а саме: Листом № 153 вiд 29 липня 2015 року Приватне 

акцiонерне товариство «Приднiпровська фондова бiржа» повiдомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ" про проведення 29.07.2015 року процедури делiстингу акцiй 

простих iменних бездокументарної форми iснування ПАТ "СЕПУ", що знаходились у бiржовому реєстрi за другим 

рiвнем лiстингу. 

Пiсля проведеної процедури делiстингу акцiй простих iменних, акцiї ПАТ "СЕПУ" знаходяться у бiржовому 

списку Приднiпровської фондової бiржi за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв. 

Станом на звiтню дату акцiї ПАТ "СЕПУ"  виключенi з бiржового списку фондових бiрж. 

Після процедури делістінгу тимчасово призупинено обіг простих іменних акцій Товариства на фондовій біржі, 

прості іменні акції Товариства вільно обертаються на вторинному ринку цінних паперів за категорією позалістінгові 

цінні папери. 

Резервний капітал, капітал у дооцінках, нерозподілений прибуток Компанії 

 

№ 

п/п 

 

Найменування статей власного капіталу 

Капітал у 

дооцінках 

(тис.грн.) 

 

Додатковий 

капітал 

(тис.грн.) 

Резервний 

капітал 

(тис.грн.) 

Нерозпо 

ділений 

прибуток 

(тис.грн.) 

1 Залишки на початок дня 01.01.2015 301 - - 7 

2 Рух за  2015рік 338 - 3 71 

4 Залишки на кінець дня 31.12.2015 639 - 3 78 

 

Резервний капітал. Відповідно до вимог законодавства та статуту, Товариством створюється 

резервний капітал шляхом розподілення прибутку за підсумками року. Він призначений для покриття 

можливих збитків. 

Капітал у дооцінках. Відображається сума дооцінки фінансових інвестицій, необоротних активів, а 

також сума збільшення власного капіталу Товариства. За звітний період відображено збільшення власного 

капіталу у сумі 338 тис. грн., пов`язану з дооцінкою фінансових активів (акцій, сертифікатіф фондів). 

 Додатковий капітал. В додатковому капіталі відображаеться сума безкоштовно отриманих 

необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені 

курсові різниці, які відображаються у складі власного капіталу та інші складові додаткового капіталу. У разі 

якщо інформація про розмір емісійного доходу та накопичених курсових різниць відповідає ознакам 

суттєвості, вона розкривається у додаткових статтях «Емісійний дохід» та «Накопичені курсові різниці». До 

підсумку балансу включається загальна сума додаткового капіталу.  
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Управління капіталом.  
Управління капіталом спрямовано на досягнення наступних цілей:  

1) дотримання вимог до капіталу, встановлених законодавством; 

2) забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості діючого підприємства.  

Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, 

показанного в балансі. За станом на кінець кожного звітного року Товариство аналізує наявну суму 

власного капіталу і може її коригувати шляхом емісії нових акцій. На Товариство поширюються зовнішні 

вимоги до капіталу.  

 

Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи 

Розкриття інформації відповідно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та 

умовні активи».  

Події, що потребують коригування активів та зобов’язань Товариства внаслідок виникнення умовних 

зобов’язань та умовних активів, наразі відсутні. 

 

Доходи Товариства 

Показник 2 015р. 2 014р. 

1 2 3 

Чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, 

послуг)           -            -    

Інші операційні доходи - - 

Інші фінансові доходи 696 788 

Інші доходи 60401 50120 

Всього  61097 50908 

 
Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності (до оподаткування) у звітному періоді є прибуток у сумi 

90 тис. грн.. 

Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні.  

 

Собівартість реалізації, адміністративні витрати, витрати на збут, операційні та інші витрати 
До адміністративних витрат відносяться всі витрати, які не залежать від обсягу реалізованих послуг, 

наданих Товариством за період.  

  тис.грн. 

Показник 2 015р. 2 014р. 

1 2 3 

Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт, послуг)                  -              - 

Адміністративні витрати 653 115 

Інші операційні витрати 8 - 

Фінансові витрати - 670 

Інші витрати 60346 50120 

Всього  61007 50905 
Витрати з податку на прибуток складають 16 тис.грн. Чистий прибуток Товариства складає 74 тис.грн. 

Звіт про рух грошових коштів 

Звіт грошових коштів Товариства за звітний період складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух 

грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових 

надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух 

грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.  
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Операційна діяльність - полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума якого 

скоригована на амортизацію необоротних активів, курсову різницю, яка виникла при придбанні імпортної 

сировини, витрати на придбання оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків, 

відрахування на соціальні заходи та інші витрати. 

Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів 

віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як 

грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди.  

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії 

цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними 

паперами, отримання та погашення позик. 

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний період становить  (594) тис. грн. 

(видаток). Чистий рух грошових коштів від неопераційної діяльності за звітний період становить (20006) 

тис. грн. (видаток). 

 Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний період є видаток  грошових 

коштів в сумi (20600) тис. грн. Грошові потоки в іноземній валюті відсутні.  

 

        Звіт про власний капітал 

      У примітках до фінансової звітності  за 2015 рік Товариство розкривається наступну  інформацію. 

 Зареєстрований капітал  Товариства представлений статутним капіталом, який поділено на 656000000  

(Шістсот п’ятдесят шість мільйонів)  штук акцій простих іменних бездокументарної форми існування, 

номінальною вартістю 0,25 грн. (0 грн. 25 коп.) кожна .  

Загальна сума випуску – 164000000,00 грн. (Сто шістдесят чотири мільйони грн. 00 коп.). 

 

Резервний капітал. За звітний період відображено збільшення   резервного  капіталу , який  становить 3 тис. 

грн.,  збільшення  за рахунок отриманого прибцтку. 

 

Капітал у дооцінках. За звітний період відображено збільшення   капіталу  у дооцінках  у сумі 338 тис. грн., 

пов`язану з дооцінкою фінансових інструментів.  

 

Нерозподілений прибуток .  За звітний період відображено збільшення   суми  нерозподіленого прибутку , 

яка становить  90 тис. грн., пов`язаного з отриманим прибутком  за 2015 рік у сумі 74 тис. грн.. 

    

Розкриття інформації щодо операцій зі зв'язаними сторонами  

Відповідно до засад, визначених МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» зв'язана 

сторона – це фізична або юридична особа, зв'язані з суб'єктом господарювання, що складає свою фінансову 

звітність. Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або 

якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при 

прийнятті фінансових чи операційних рішень. Зв’язаними особами зазвичай є: особи, частка яких 

перевищують 5 % у статутному капіталі Товариства; посадові особи та члени їхніх сімей; особи, що діють 

від імені Товариства за відповідним дорученням, або особи, від імені яких діє Товариство; особи, які 

відповідно до законодавства України контролюють діяльність Товариства; юридичні особи, що 

контролюються Товариством або разом з нею перебувають під контролем третьої особи; КУА та 

депозитарна установа які  обслуговують Товариство, їх керівники та посадові особи.  

У цьому Стандарті зв'язаними сторонами не вважаються: 

 - два суб'єкти господарювання, просто тому, що вони мають спільного керівника або іншого члена 

провідного управлінського персоналу, або тому, що член провідного управлінського персоналу одного 

суб'єкта господарювання має суттєвий вплив на інший суб'єкт господарювання; 

- просто тому, що вони мають звичайні відносини з суб'єктом господарювання (навіть якщо вони можуть 

обмежувати свободу дії суб'єкта господарювання або брати участь у процесі прийняття рішень цим 

суб'єктом господарювання). 

Операція зі зв'язаною стороною - передача ресурсів, послуг або зобов'язань між суб'єктом господарювання, 

що звітує, та зв'язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна. 

 

Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5% : 

Найменування юридичної особи 

– акціонера 

Код з реєстру країни 

де офiцiйно 

зареєстрований 

акціонер 

Кiлькiсть акцiй 

що належать 

акціонеру, (шт.) 

Частка акціонера у 

статутному 

капіталі, % 

Частка акціонера у 

статутному 

капіталі, грн. 

ЕРIБЕТО ТРЕЙДIНГ ЛТД 1644363 35 775 902 5,4536 8943975,50 

ТОВ «КОРСАН» 32502359 40 715 967 6,2067 10178991,75 
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МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД  115727B 80076918 12,2068 20019229,50 

 

   В звітному періоді додатковий випуск акцій не проводився. Додатковий випуск акцій не планується. 

 

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з акціонерами – власниками істотної участі, 

іншими зв’язаними сторонами. 

Протягом звітного періоду операції з юридичними особами, що виходять за межі нормальної діяльності 

Товариства не проводились.  

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Товариством  впроваджена  Стратегія управління ризиками,яка затверджена рішенням Наглядової 

ради Товариства від 09.03.2015 року, Протокол № б/н.   

          Керівництво Товариства визначило ризики й розробило процедури по керуванню ними. Керування 

ризиком відбувається відповідно до рішення правління Товариства. Керівництво Товариства виділило 

наступні основні категорії ризиків: 

 Фінансовий 

 Нефінансовий 

 Інші ризики  

 

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ  

    Товариство  піддається фінансовим ризикам через операцій з фінансовими інструментами. Фінансові ризики 

включають ринковий ризик, який включає ціну, процентну ставку й валютні ризики, кредитний ризик і 

ризик ліквідності. Нижче перебуває опис кожного із цих ризиків і короткий опис методів, які Товариство 

застосовує для керування ними. Вплив цих ризиків виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. 

Фінансові активи й фінансові зобов'язання Товариства , включаючи вкладення, депозити в банках, зазнають 

наступних фінансових ризиків: 

• Ринковий ризик: Зміни на ринку можуть суттєво вплинути на активи/зобов'язання Товариства, 

інвестиції можуть знецінитися, а прибутковість активів поменшатися. Ринковий ризик включає ризик 

процентної ставки, ціновий ризик капіталу й валютний ризик; 

• Кредитний ризик: Товариство  може зазнати збитків у випадку невиконання фінансових зобов'язань. 

• Ризик втрати ліквідності: При певних несприятливих обставинах, з метою погашення зобов'язань, 

Товариство буде змушена продати свої активи по більш низькій ціні, чим їхня справедлива вартість. 

 

Кредитний ризик  - ризик неспроможності контрагента ( боржника та будь-якого дебітора) 

виконати взяті на себе будь-які договірні зобов’язання. 

Товариство не схильне до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона за фінансовим 

інструментом принесе фінансовий збиток іншій стороні, так як не зможе виконати своє зобов'язання. 

Схильність до кредитного ризику виникає в результаті продажу Товариством продукції на умовах 

відстрочки платежу та вчинення інших угод з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи. 

Оцінка управлінським персоналом Товариства кредитного ризику є оцінка кредитоспроможності 

контрагентів, для чого використовуємо кредитні рейтинги та будь-яку іншу доступну інформацію щодо їх 

спроможності виконувати боргові зобов’язання.  

Депозитні банківські вклади розміщені  з врахуванням вимог щодо кредитного рейтингу банківської 

установи, в якій розміщені активи страховика, що включаються до суми прийнятних активів із метою 

дотримання нормативу  достатності активів. Рейтинг банківських установ, в яких розміщені депозитні 

вклади Товариства, відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою, визначеною 

Законодавством України.   

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи 

ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з 

ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство 

наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти. 

Інший ціновий ризик або ризик інвестицій в акції – ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів, 

зобов’язань та фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій; ризик зміни цін 

полягає в тому, що поточний або майбутній прибуток Товариства може піддатися негативному впливу змін 

ринкових цін на акції, які обліковуються як фінансовий актив. Зниження цін, в т.ч. і їх анулювання, може 

призвести до зниження чистого прибутку і грошових потоків. Товариство на регулярній основі оцінює 

можливі сценарії майбутніх коливань цін на послуги та їх вплив на операційні та інвестиційні рішення. 

Однак, в умовах поточної економічної ситуації оцінки керівництва можуть значно відрізнятися від 

фактичного впливу зміни цін на послуги на фінансове становище Товариства. 
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Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.  

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво 

Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи 

Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. 

Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових 

ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів. 

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовувало історичну 

волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні 5 років за оприлюдненою 

інформацією НБУ. 

Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4 процентних пункти. 

Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші параметри, і показує можливий вплив 

зміни відсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартість чистих активів Товариства. 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності полягає в тому, що Товариство не зможе оплатити всі зобов'язання при настанні 

терміну їх погашення. Компанія здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю. Товариство 

використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися 

в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.  

Ризик управління капіталом 

Основними елементами управління капіталом керівництво вважає власні і позикові кошти. Для 

збереження і коригування структури капіталу Товариство  може переглядати свою інвестиційну програму, 

залучати нові і погашати існуючі позики і кредити, продавати непрофільні активи. Керівництво Товариства  

щомісячно аналізує показники рентабельності капіталу, довгострокової фінансової стійкості на підставі 

даних про величину прибутку та інформації по кредитному портфелю. 

До складу капіталу Товариства входять грошові кошти та їх еквіваленти,  а також капітал акціонерів 

компанії, розкритий у звіті про фінансовий стан. 

Позикові кошти Товариство протягом 2015 року не залучало. Залишки на балансі Товариства 

позикових коштів, такі як довгострокові чи короткострокові кредити і позики, відсутні. 

Управління нефінансовими ризиками 

Операційний ризик – ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки управління, 

процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, надійності технологій, а також 

помилки та несанкціоновані дії персоналу. 

Ризик законодавчого простору – можливі наслідки для фінансового стану Товариства через зміни в 

Законодавстві (наприклад, зміни в оподаткуванні). 

Керівництво приймає управлінські або кадрові рішення в разі виявлення порушень дотримання 

встановлених політик . Системно проводить процедури моніторингу змін (можливих змін) в законодавчому 

просторі, контролю за ступенем захисту інформаційної мережі Товариства. 

Управлінський персонал вважає, що Товариство нарахувало всі податки, що стосуються діяльності 

компанії. У ситуаціях невизначеності Товариство здійснило нарахування податкових зобов'язань, виходячи 

з оцінки керівництвом імовірною величини відтоку ресурсів, які будуть потрібні для погашення таких 

зобов'язань. Керівництво Товариство, ґрунтуючись на трактуванні податкового законодавства, вважає, що 

зобов'язання з податків відображені в повному обсязі. Тим не менш, податкові та інші державні органи 

можуть по-іншому трактувати положення чинного податкового законодавства, і відмінності в трактуванні 

можуть мати істотні наслідки. 

Управління операційним та юридичним ризиками забезпечує  належне функціонування внутрішньої 

політики та процедур компанії в цілях мінімізації даних ризиків. 

 Управління іншими ризиками 

Судові розгляди 

Впродовж 2015 року судових розглядів не було. 

Ризик країни Україна 

Україна є країною з перехідною економікою і в даний час не має достатньо розвиненою ділової та 

законодавчої інфраструктури, включаючи стабільну банківську і судову системи, які існують в країнах з 

більш розвиненою ринковою економікою. Сучасна українська економіка характеризується, зокрема, такими 

явищами, як низька конвертованість національної валюти за кордоном, валютний контроль, низький рівень 

ліквідності на ринках капіталу і триваюча інфляція. В результаті, ведення діяльності в Україні пов'язане з 

ризиками, які як правило, не зустрічаються в країнах з більш розвиненою ринковою економікою. 

Стабільний і успішний розвиток української економіки і бізнесу Компанії в певній мірі залежить від 
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ефективності економічних заходів, що вживаються урядом, а також подальшого розвитку правової та 

політичної систем.  

 

       ВИРОБНИЧІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ  

          Важливу роль в управлінні фінансовими ризиками Товариства відіграє механізм нейтралізації ризиків. 

Його перевага – високий ступінь альтернативності прийнятих управлінських рішень, які залежать від 

здійснення фінансової діяльності і фінансових можливостей Товариства. Механізм нейтралізації фінансових 

ризиків ґрунтується на використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових втрат. 

Їх вибір у процесі ризик-менеджменту значною мірою залежить від специфіки підприємницької діяльності. 

До основних механізмів нейтралізації фінансових ризиків відносять: уникнення ризику, утримання ризику, 

мінімізація ризику, передача ризику. 

     Уникнення ризику полягає у розробці внутрішніх заходів характеру, які повністю виключають 

конкретний вид фінансового ризику. Цей метод дозволяє повністю уникнути потенційних утрат, пов’язаних 

із фінансовими ризиками, однак, з іншого боку, не дозволяє одержати прибуток, пов’язаний із ризикованою 

діяльністю. Крім того, ухилення від фінансового ризику може бути просто неможливим. Тому, як правило, 

цей спосіб застосовується лише до дуже серйозних та великих ризиків. Утримання ризику працює в 

поєднанні з внутрішнім страхуванням. 

     Мінімізація (зменшення) ризиків здійснюється шляхом диверсифікації, лімітування та хеджування. 

     Лімітування фінансових ризиків здійснюється шляхом установлення відповідних фінансових нормативів 

(лімітів) за окремими напрямами фінансової діяльності з метою фіксації можливих фінансових втрат на 

допустимому для підприємства рівні. Перелік нормативів     (лімітів) залежить від виду ризику, що 

лімітується. 

    Хеджування фінансових ризиків передбачає зменшення ймовірності їх виникнення за допомогою 

деривативів або похідних цінних паперів (ф’ючерсів, опціонів, свопів). Механізм хеджування полягає в 

проведенні протилежних фінансових операцій з ф’ючерсними контрактами та опціонами на товарній і 

фондовій біржах. 

    Диверсифікація ризику дозволяє знижувати окремі види фінансових ризиків і полягає у зменшенні рівня 

їхньої концентрації. Цей метод ризик-менеджменту використовується лише для уникнення негативних 

наслідків несистематичних (специфічних) ризиків, які залежать від самого підприємства . 

    Передача ризику  здійснюється за певними напрямами: передача ризику шляхом укладання договору 

факторингу, договору поручительства, біржових угод тощо.         

      

  Інформаційні ризики – це небезпека виникнення збитків або шкоди в результаті застосування 

підприємством інформаційних технологій. Іншими словами, IT-ризики пов'язані із створенням, передачею, 

зберіганням та використанням інформації за допомогою електронних носіїв та інших засобів зв'язку. 
До інформаційних ризиків відносять всі ризики, пов'язані з небезпекою виникнення збитків або шкоди в 

результаті застосування підприємством інформаційних технологій. 
Загрозу можуть представляти не тільки технічні збої, але і неузгодженість даних у різних системах, а 

також необмежений доступ співробітників до інформації. Таким чином, інформаційні ризики пов'язані із 

створенням, передачею, зберіганням та використанням інформації на електронних носіях та інших засобах 

зв'язку. 

IT-ризики можна розділити на дві категорії: 
        ризики, викликані витоком інформації та використанням її конкурентами або співробітниками з 

метою, які можуть зашкодити бізнесу; 
        ризики технічних збоїв роботи апаратного і програмного забезпечення, каналів передачі 

інформації, які можуть призвести до збитків. 

Робота з мінімізації IT-ризиків полягає у попередженні несанкціонованого доступу до даних, а також 

аварій і збоїв устаткування і програмного забезпечення. 
Процес мінімізації IT-ризиків слід розглядати комплексно: 

спочатку виявляються можливі проблеми, а потім визначається, якими способами їх можна вирішити. 
Важливими кроками при проведенні аналізу інформаційних ризиків є: 

1.      аналіз сценаріїв проникнення сторонніх осіб або тих, які не мають відповідних повноважень 

співробітників компанії у внутрішню інформаційну мережу, а також провести навчальні заходи з 

метою відпрацювання моделі поведінки співробітників, відповідальних за інформаційну безпеку, в 

кризових ситуаціях; 
2.      розробка варіантів вирішення проблем, пов'язаних з кадрами, включаючи догляд з компанії 

ключових співробітників, наприклад скласти і ознайомити персонал з планом наступності 

управління на підприємстві; 
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3.      підготовка запасних інформаційних потужностей (сервери, комп'ютери), а також резервні лінії 

зв'язку. 
Вважається, що співробітник, який не пов'язаний безпосередньо з інформаційними технологіями, буде 

найбільш об'єктивний при організації заходів з ризик-менеджменту. Його робота повинна оцінюватися за 

допомогою вимірюваних показників, скажімо, час усунення збоїв в роботі сервера не повинно 

перевищувати 30 хвилин або ж частота таких збоїв повинна бути не вище, ніж два рази на рік. 
Обов'язковою умовою успішного ризик-менеджменту в області інформаційних технологій є його 

безперервність. Тому оцінка IT-ризиків, а також розробка і оновлення планів щодо їх мінімізації повинні 

проводитися з певною періодичністю, наприклад раз на квартал.  
Отже, розробка і реалізація політики з мінімізації IT-ризиків не принесе користі, якщо рекомендовані 

стандарти і правила невірно використовуються, наприклад, якщо співробітники не навчені їх застосування і 

не розуміють їх важливості. Тому робота щодо забезпечення IT-безпеки повинна бути комплексною і 

продуманою. 
              
      ІНША ІНФОРМАЦІЯ – СУТТЄВІ ПОДІЇ 

Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та могли вплинути на фінансово-господарський 

стан  Товариства та призвести до значної зміни вартості його капіталу, визначених частиною першою статті 

41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

            
№  
з/п 

Перелік подій, що могли 
вплинути на фінансово-

господарський стан ПАТ 

Відомості про наявність подій у 2015 році   

1. Прийняття рішення про 
розміщення цінних паперів на 
суму, що перевищує 25% 
статутного капіталу 

не було 

2. Прийняття рішення про 
викуп власних акцій 

не було 

3. Отримання позики або 
кредиту на суму, що 
перевищує 25% статутного 
капіталу  

не було 

4. Зміна складу посадових осіб 
ПАТ  (Правління, Наглядової 
ради, Ревізійної комісії) – 
якщо були, то навести № 
Протоколу Заг.зборів, дату – 
суть змін 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
(інформація стосовно складу Няглядової ради та Ревізора 

Товариства) 
- Дата виникнення події: 09.03.15; Дата оприлюднення 

Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 10.03.15. 

Інформацію опубліковано в офіційному друкованому виданні 

"Вiдомостi НКЦПФР", розміщено на власній веб–сторінці в 

мережі інтернет www.sepu.dp.ua, подано до Комісії засобами 

«НДУ – Звіт». 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

(інформація стосовно зміни складу виконавчого органу) 
- Дата виникнення події: 17.11.15; Дата оприлюднення 

Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 18.11.15. 

Інформацію опубліковано в офіційному друкованому виданні 

"Вiдомостi НКЦПФР", розміщено на власній веб–сторінці в 

мережі інтернет www.sepu.dp.ua, подано до Комісії засобами 

«НДУ – Звіт». 

5. Зміна власників, яким 
належать 10 і більше 
відсотків акцій ПАТ  

не було 

6. Рішення ПАТ про утворення, 
припинення його філій, 
представництв 

не було 

7. Рішення вищого органу ПАТ 
про зміни розміру статутного 
капіталу  

не було 

8. Порушення справи про 
банкрутство ПАТ, винесення 
ухвали про його санацію 

не було 

9. Рішення вищого органу ПАТ не було 
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або суду про припинення або 
банкрутство ПАТ 

10. Інші важливі події Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на 
фондовій біржі - Дата виникнення події: 29.07.15; Дата 

оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.07.15. 
Інформацію опубліковано в офіційному друкованому виданні 
"Вiдомостi НКЦПФР", розміщено на власній веб–сторінці в 
мережі інтернет www.sepu.dp.ua, подано до Комісії засобами 

«НДУ – Звіт». 

Події після дати балансу 
Інформація про події, що відбулись у Товаристві після звітної дати до дати затвердження фінансового 

звіту до випуску   

           Таблиця  
№  
з/п 

Перелік подій,  
що відбулись після звітної дати  

Відомості про наявність подій у 2015 році   
відображено у 
фінансовому звіті 

не відображено у 
звіті, розкрито у 
примітках 

1. Визнання дебітора  Товариства банкрутом  не було не було 
2. Розгляд судової справи, що підтверджую наявність 

у Товариства поточного зобов’язання  на звітну 
дату 

не було не було 

3. Прийняття рішення про суттєву реорганізацію 
підприємства 

не було не було 

4. Знищення значної частини активів внаслідок 
стихійного лиха 

не було не було 

5. Значні зміни у вартості активів Товариства після 
звітної дати 

не було не було 

6. Інші важливі події не було не було 

       Відповідно до  МСБО 10 «Події після звітного періоду» щодо подій після дати балансу, події що 

потребують коригування активів та зобов’язань  та додаткового розкриття,  такі події у Товариства 

відсутні. 

Управлінський персонал Товариства подає фінансову звітність акціонерам для затвердження  на 

річних Загальних зборах.  

Доводимо до Вашого відома, що на підставі рішення Наглядової ради (Протокол б/н від 

10.08.2016 року) з метою доведення річної звітності у відповідність з перерозміщеною 

квартальною інформацією Товариства за 2 та 3 квартали 2015 року було вирішено перерозмістити 

регулярну річну інформацію за 2015 рік. Зміни стосуються тільки фінансової звітності та приміток 

до неї у складі регулярної річної інформації, а саме «Нематеріальних активів», статей звітності, 

пов’язаних з ними та облікової політики підприємства щодо відображення нематеріальних активів.  

Оновлений річний звіт було перевірено незалежним аудитором та наданий новий аудиторський 

висновок за 2015 рік. 

Повідомляємо, що Відповідно до рішення Виконавчого органу (Наказ № 20-к від 10.05.2016 р.) 

звільнено з 10.05.2016 р. (за власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади Головного 

бухгалтера ПАТ "СЕПУ" Копняк Зою Сергіївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 

Не володiє акцiями емітента. Особа перебувала на посадi (років, місяців): один рік та одинадцять 

місяців. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посаду замiсть 

звiльненої особи нікого не призначено. У зв’язку з цим на момент перерозміщення регулярної 

річної інформації посада Головного бухгалтера є вакантною, тому фінансову звітність та примітки 

до неї підписує тільки керівник Товариства.   

 

Голова правління        Матанцева М.Д. 

 

Головний бухгалтер                              Посада вакантна 
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