Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
26.04.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 049-1177
вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
Президент
Компанiї Голова
Правлiння
(посада)

Карпенко А.М.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента
2. Організаційно-правова
форма емітента

Iншi органiзацiйно-правовi форми

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи.

14307699

4. Місцезнаходження
емітента

04050 Шевченкiвський м.Київ вул.Мельникова, 2/10

5. Міжміський код, телефон
(044) 483-21-24 (044) 483-16-15
та факс емітента
6. Адреса електронної
пошти

averkina@artem.ua

7.
Дата
та
рішення
наглядової ради емітента,
яким затверджено річну
інформацію, або дата та
01.01.1900
рішення загальних зборів
д/н
акціонерів,
яким
затверджено
річну
інформацію емітента (за
наявності)
8.
Найменування,
ідентифікаційний
код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених
надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка
здійснює

Державна установа Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку
України
21676262
Україна
DR/00001/APA

оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

26.04.2019
www.artem.ua
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента.

X

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

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента.
7. Судові справи емітента.

X

8. Штрафні санкції емітента.

X

9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента
в разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
11. Звіт керівництва (звіт про управління):
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
2) інформація про розвиток емітента;
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і
доходів або витрат емітента:
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються
операції хеджування;
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності
та/або ризику грошових потоків;
4) звіт про корпоративне управління:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги;
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);
інформація про наглядову раду;
інформація про виконавчий орган;
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
повноваження посадових осіб емітента.
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка,
кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а
також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента;
2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)
такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження
таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

X

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками)
такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. 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.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.

X

Примітки : 1. ДАХК АРТЕМ зареєстрована 27.12.1991, про що здiйснено запис в Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань за №10741200000005083 вiд 08.04.2005. 2.
Єдиним акцiонером ДАХК АРТЕМ є держава в особi ДК УКРОБОРОНПРОМ. 3. ДАХК "АРТЕМ" створена
шляхом об'єднання у її статутуному капiталi майна державного пiдприємства "Київське виробниче об'єднання
iменi Артема" i контрольних пакетiв акцiй наступних пiдприємств: ПрАТ "Проектно-виробнича фiрма "Макрос",
ПрАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв", ПрАТ "Артемполiмер", ПрАТ "Науково-технiчний випробувальний
центр "Спектр-Т", ПрАТ "Завод "Артеммаш", ПрАТ "Завод "Артемзварювання", ПрАТ "Iнструментальний завод",
ПрАТ "Авiацiйно-транспортне пiдприємство "Артем-Авiа", ПрАТ "Завод "Артемполiзварювання", ПрАТ "Артем контакт", ПрАТ "Завод "Унiверсал-А", ПрАТ "Завод "Русава", ПрАТ "Виробничо-комерцiйна фiрма "АС", ПрАТ
"Деревообробний завод "Явiр", ПрАТ "Вишнiвський ливарно-ковальський завод". 4. В ДАХК АРТЕМ вiдсутня
посада корпоративного секретаря. 5. ДАХК АРТЕМ не користується послугами рейтингового агентства. 6. ДАХК
АРТЕМ не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 7. Iнформацiя про фiзичних осiб
засновникiв вiдсутня, так як єдиним акцiонером ДАХК АРТЕМ є держава в особi ДК УКРОБОРОНПРОМ. 8. В
iнформацiї про посадових осiб ДАХК АРТЕМ деякi поля формату Рiк народження та Стаж роботи (рокiв)
заповненi 1900 та 0 вiдповiдно задля усунення помилки пустого поля. 9. Iнформацiя щодо володiння посадовими
особами акцiями ДАХК АРТЕМ вiдсутня, так як єдиним акцiонером ДАХК АРТЕМ є держава в особi ДК
УКРОБОРОНПРОМ. 10. В разi звiльнення посадових осiб ДАХК АРТЕМ, винагороди або компенсацiї не
виплачувались. 11. ДАХК АРТЕМ не здiйснювала випуск акцiй, облiгацiй, похiдних та iнших цiнних паперiв. 12.
ДАХК АРТЕМ не здiйснювала випуск боргових та iпотечних цiнних паперiв. 13. Iнформацiя про викуп власних
акцiй вiдсутня, так як ДАХК АРТЕМ випуск акцiй не здiйснювала. 14. Iнформацiя про зобов_язання ДАХК

АРТЕМ за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не надається в зв_язку з
вiдсутнiстю таких зобов_язань. 15. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами
вiдсутня, так як ДАХК АРТЕМ не здiйснювала випуск акцiй та iнших цiнних паперiв. Станом на дату розмiщення
iнформацiї за 2018 рiк, рiшення про виплату частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2018 роцi, не приймалось. 16. Iнформацiя про обсяги
виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, так як ДАХК
АРТЕМ не здiйснює видiв дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво
та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 17. Вiдомостi щодо
особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не надаються в зв_язку з їх вiдсутнiстю. 18.
Iнформацiя про зобов_язання ДАХК АРТЕМ за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi
права не надається в зв_язку з вiдсутнiстю таких зобов_язань. 19. Деякi поля формату дата заповненi 01.01.1900
задля усунення помилки пустого поля. Рiчний звiт керiвництва за 2018 рiк ДЕРЖАВНОЇ АКЦIОНЕРНОЇ
ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНIЇ АРТЕМ (iдентифiкацiйний код 14307699, далi _ ДАХК АРТЕМ, Компанiя ) Звiт
керiвництва пiдготовлено вiдповiдно до вимог статтi 401 Закону України Про цiннi папери та фондовий ринок та
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826
(iз змiнами i доповненнями). 1. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента Перспективнi плани
розвитку полягають у створеннi та виведеннi на ринок нових моделей технiки, модернiзацiї iснуючої технiки,
збiльшеннi обсягiв виробництва, розширеннi ринкiв збуту, залученнi нових контрагентiв, покращеннi якостi
продукцiї. Перспективи подальшого розвитку Компанiї залежать вiд законодавчих змiн, вони пов'язанi iз
забезпеченням прийняття та виконання управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища.
Перспективи подальшого розвитку Компанiї визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової,
iнвестицiйної та iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових
програм тощо. Для Компанiї необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики
розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi. 2. Iнформацiя
про розвиток емiтента ДАХК АРТЕМ створена вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.09.1996
№1181 шляхом об_єднання у її статутному капiталi майна державного пiдприємства Київське виробниче
об_єднання iменi Артема i контрольних пакетiв акцiй наступних акцiонерних товариств: ПрАТ ЗАВОД
ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ, ПрАТ АРТЕМПОЛIМЕР, ПрАТ НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР СПЕКТР-Т, ПрАТ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФIРМА МАКРОС, ПрАТ ЗАВОД
АРТЕММАШ, ПрАТ ЗАВОД АРТЕМЗВАРЮВАННЯ, ПрАТ IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД, ПрАТ
АВIАЦIЙНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВОАРТЕМ-АВIА, ПрАТ ЗАВОД АРТЕМПОЛIЗВАРЮВАННЯ,
ПрАТ АРТЕМ-КОНТАКТ, ПрАТ ЗАВОД УНIВЕРСАЛ-А, ПрАТ ЗАВОД РУСАВА, ПрАТ ВИРОБНИЧОКОМЕРЦIЙНА ФIРМА АС, ПрАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД ЯВIР, ПрАТ ВИШНIВСЬКИЙ ЛИВАРНОКОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД. Основними видами дiяльностi, що здiйснює Компанiя є: виробництво зброї та
боєприпасiв; виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування; виробництво
iнших машин i устаткування спецiального призначення. 3. Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення
правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань,
фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента Компанiя протягом звiтного перiоду не укладало деривативiв та не
вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв. 4. Звiт про корпоративне управлiння 4.1. Компанiя не має
власного Кодексу корпоративного управлiння, а також не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової
бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. Компанiя не застосовувала
практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги. Вiдхилень вiд норм, встановлених
законодавством, протягом звiтного перiоду не було. 4.2. Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу
корпоративного управлiння не зазначається, оскiльки Компанiя не має власного кодексу корпоративного
управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 4.3.
Згiдно Статуту ДАХК АРТЕМ управлiння Компанiєю здiйснюють: - ДК УКРОБОРОНПРОМ (Вищий орган); Наглядова рада; - Правлiння. ДК УКРОБОРОНПРОМ виконує функцiї Вищого органу управлiння одноосiбно,
шляхом прийняття вiдповiдних рiшень (наказiв та/або розпоряджень). Вищий орган має право вирiшувати будь-якi
питання дiяльностi Компанiї, в тому числi й тi, що належать до компетенцiї Наглядової ради та/або Правлiння
Компанiї. За результатами розгляду рiчних результатiв дiяльностi Компанiї Вищим органом прийнято рiшення вiд
31.05.2018 №173, яким затверджено: 1. Звiт Правлiння про результати дiяльностi ДАХК АРТЕМ за 2017 рiк; 2.
Звiт Наглядової ради ДАХК АРТЕМ про роботу у 2017 роцi; 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї ДАХК АРТЕМ про роботу у
2017 роцi; 4. Висновок ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ДАХК
АРТЕМ за 2017 фiнансовий рiк; 5. Рiчний звiт (рiчна фiнансова звiтнiсть) ДАХК АРТЕМ за 2017 рiк; 6. Основнi
напрямки та чiткi цiлi дiяльностi ДАХК АРТЕМ на 2018 рiк. 4.4. Наглядова рада Компанiї є органом, що здiйснює
захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Компанiї та законодавством України,
контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Наглядова рада складається з 7 (семи) осiб, якi обираються
(призначаються) Вищим органом Компанiї. До персонального складу Наглядової ради входять: Голова Наглядової
ради - Омельченко Сергiй Григорович; члени Наглядової ради - Гаман Андрiй Вiкторович, Кулик Свiтлана
Василiвна, Марченко Сергiй Олександрович, Пономаренко Сергiй Петрович, Сiльченко Олексiй Анатолiйович та
Шершаков Олександр Михайлович. Протягом звiтного перiоду проведено 4 (чотири) засiдання Наглядової ради.
Загальний опис прийнятих на них рiшень: надано згоду на вчинення Компанiєю значного правочину; обрано
аудитора Компанiї; розглянуто та затверджено квартальнi звiти Правлiння Компанiї про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Компанiї; схвалено рiчний звiт Наглядової ради Компанiї; внесено змiни до Положення
Компанiї про порядок укладання договорiв оренди нерухомого майна; обрано оцiнювача для оцiнки вартостi
активiв Компанiї з метою приведення звiтностi Компанiї до МСФЗ, прийняття управлiнських рiшень; надано згоду
на реорганiзацiю структурних пiдроздiлiв Компанiї. Правлiння Компанiї здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
Компанiї i дiє на колегiальних засадах. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов_язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Компанiї, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Вищого органу
та Наглядової ради Компанiї. Правлiння складається з 15 (п_ятнадцяти) осiб. Персональний склад Правлiння

затверджується Наглядовою радою Компанiї за поданням Голови Правлiння Компанiї. До персонального складу
Правлiння входять: Президент Компанiї _ Голова правлiння Карпенко Антон Миколайович; члени правлiння _
Смаль Станiслав Миколайович, Вiтюк Вiталiй Антонович, Грищенко Марина Анатолiївна, Ржавiкiна Iрина
Вiкторiвна, Кучинський Руслан Володимирович, Азовська Лариса Василiвна, Кунцевський Iгор Вiкторович, Зiмiн
Володимир Сергiйович, Гопiєнко Володимир Васильович, Лавренюк Анатолiй Юхимович, Федiрко Володимир
Миколайович, Войчак Дмитро Анатолiйович, Адаменко Богдан Iванович та Карпишев Геннадiй Миколайович.
Протягом звiтного перiоду проведено 25 (двадцять п_ять) засiдань Правлiння. Загальний опис прийнятих на них
рiшень: звернення до Наглядової ради за погодженням на вчинення Компанiєю значного правочину; вiдчуження
(реалiзацiя, списання тощо) майна на конкурентних засадах згiдно чинного законодавства; надання матерiальної
допомоги працiвникам Компанiї; погодження квартальних та рiчного звiтiв Правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Компанiї; розгляд заходiв спрямованих на оптимiзацiю в структурi витрат Компанiї;
укладання договорiв найму (оренди) транспортних засобiв; отримання погодження Наглядової ради на вчинення
правочинiв, якi мають суттєвий вплив на фiнансово-майновий стан Компанiї. 4.5. Спецiального документу, яким
би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Компанiї поки ще не
створено та не затверджено. Ризик є невiд'ємною рисою активностi менеджменту Компанiї. Навантаження на
менеджмент безпосередньо зв'язане з вiрогiднiстю певних загроз, що природно для виду дiяльностi Компанiї. Крiм
того, побудова управлiнської дiяльностi, з наростаючими умовами невизначеностi, призводить до виявлення i
вичленення вузьких мiсць. Топ-менеджмент Компанiї при управлiннi ризиками формує мету управлiння процесами
в Компанiї через формування технологiї управлiння ризиками. Це є: постановка мети, виявлення ризикiв, оцiнка,
аналiз, стратегiя, тактика заходу, контроль i аналiтика. Усi цi комплекснi процеси, якi перетiкають в групу заходiв з
управлiння ризиками, а саме: органiзацiйна структура, виконавцi, функцiї, завдання, процеси, аудит, полiтики,
положення, автоматизацiя процесiв. Усе це знаходиться в iнформацiйнiй базi, яка є фундаментом системи
управлiння ризиками, у якiй взаємодiють усi елементи управлiння ризиками. Змiстовна частина складається з
технологiї управлiння i його органiзацiї. Стратегiя i тактика управлiння ризиками формуються не вiдразу, а тiльки
пiсля того, як виявленi загрози пройшли через процедуру оцiнки i аналiзу. У ERP _ cистемi Компанiї
акумулюється iнформацiя через доступ вiдповiдальних осiб i їх керiвникiв та через облiк i контроль за обмiном
iнформацiєю в електронному документообiгу, вiд початку процесу iнформування, ознайомлення, повiдомлення, до
постановки завдань, узгодження способу виконання завдань, умов i методiв виконання, контролю виконання, звiту
вiдповiдального керiвника пiдроздiлу або топ-менеджера керiвнику Компанiї про виконання i повне вiдображення
операцiї в облiковiй системi пiдприємства з повним контролем iдентифiкацiї доступу. В процесi узгодження умов
i методiв виконання завдань в системi проходить оцiнка i аналiз чинникiв ризику, розробляються заходи по
зменшенню мiри небезпеки ризику i контроль виконання намiченої програми. Основнi принципи управлiння
ризиками, якими керуються вiдповiдальнi за менеджмент особи, включають: - обов'язкова вiдповiднiсть дiючої
стратегiї пiдприємства; - максимально можливу об'єктивнiсть рiшень, що приймаються, вiдносно загроз, яка
грунтується на повноцiннiй iнформацiї, динамiцi i оцiнцi перспектив середовища, в якому дiє Компанiя; економiчну доцiльнiсть рiшень, що приймаються; - рiвень дохiдностi i фiнансових можливостей пiдприємства,
який повинен перевершувати рiвень ризикованостi угод i операцiй; - безперервнiсть процесу управлiння, що має на
увазi вiдстежування розвитку подiй, пов'язаних iз загрозами, на усiх етапах управлiння, включаючи монiторинг i
контроль; - поширення оцiнки i управлiння на усi небезпеки, навiть на тi, якi знаходяться за рамками фiнансових i
страхованих ризикiв, i не можуть на цьому рiвнi розвитку бути оцiненi кiлькiсно; - iнтегрованiсть в процедури
виявлення, оцiнки i управлiння усiх пiдроздiлiв Компанiї. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або
мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Фiнансовi ризики постiйно виникають в процесi звичайної дiяльностi Компанiї. Метою
управлiння фiнансовим ризиком є зниження втрат, пов'язаних з цим ризиком до мiнiмуму. Втрати оцiнюються в
грошовому вираженнi, оцiнюються також кроки по їх запобiганню. Економiчний захист полягає в прогнозуваннi
рiвня додаткових витрат, оцiнцi тяжкостi можливого збитку, використаннi усього фiнансового механiзму для
лiквiдацiї загрози ризику або його наслiдкiв. Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi
фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та
пiддаються впливу наступних ризикiв: - ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на
активи/зобов'язання; - ризик втрати лiквiдностi: Компанiя може не виконати своїх зобов_язань з причини
недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушена продати
свої активи (у визначених законодавством України випадках) за справедливою вартiстю з метою погашення
зобов'язань; - кредитний ризик: Компанiя може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов_язань
контрагентами (дебiторами). 4.6. Єдиним акцiонером Компанiї, якому належить 100% акцiй Компанiї, є держава,
вiд iменi якої управлiння корпоративними правами здiйснює ДК УКРОБОРОНПРОМ. 4.7. Будь-якi обмеження
прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Компанiї вiдсутнi. 4.8. Згiдно Статуту Компанiї Голова
Правлiння, Голова та члени Наглядової ради Компанiї призначається та звiльняється Вищим органом Компанiї _
ДК УКРОБОРОНПРОМ. 4.8.1. Порядок призначення та звiльнення Голови та членiв Правлiння Персональний
склад Правлiння Компанiї затверджується Наглядовою радою Компанiї за поданням Голови Правлiння Компанiї.
Правлiння обирається строком на 3 (три) роки. Членом Правлiння Компанiї може бути будь-яка фiзична особа, яка
має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Компанiї. Президента Компанiї
_ Голову Правлiння призначає та укладає з ним контракт Вищий орган Компанiї _ ДК УКРОБОРОНПРОМ. 4.8.2.
Порядок обрання та припинення повноважень Наглядової ради Голова та члени Наглядової ради Компанiї
обираються (призначаються) Вищим органом Компанiї. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту
його обрання (призначення) Вищим органом Компанiї. Одна й та сама особа може обиратися (призначатися) до
складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або
членом Ревiзiйної комiсiї Компанiї. Вiд iменi Компанiї договiр з Головою та членами Наглядової ради пiдписує
Голова Правлiння Компанiї. Вищий орган Компанiї може прийняти рiшення про дострокове припинення
повноважень Голови та всiх членiв Наглядової ради з одночасним обранням нових членiв. Без рiшення Вищого
органу повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового
повiдомлення про це товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за

станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним,
обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради
одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. 4.8.3.Порядок обрання та припинення
повноважень Ревiзiйної комiсiї Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї Вищий
орган обирає (призначає) Ревiзiйну комiсiю у складi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки. Голова та члени
Ревiзiйної комiсiї обираються (призначаються) з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть та/або з
числа юридичних осiб _ акцiонерiв (їх представникiв). Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї член Наглядової
ради, член Правлiння, Корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi, члени iнших
органiв Компанiї. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Компанiї. Вiд iменi
Компанiї договiр з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї пiдписує Голова Правлiння Компанiї. Голова та члени
Ревiзiйної комiсiї можуть бути вiдкликанi до закiнчення термiну повноважень Ревiзiйної комiсiї за рiшенням
Вищого органу Компанiї. 4.9. Повноваження посадових осiб емiтента 4.9.1. Повноваження Голови та членiв
Правлiння Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Компанiї та органiзує виконання рiшень Вищого
органу та Наглядової Ради Компанiї. Правлiння Компанiї: - здiйснює органiзацiю виконання рiшень Вищого
органу та Наглядової ради Компанiї; - колегiально вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої
дiяльностi Компанiї в межах передбачених Статутом Компанiї; - готує проекти рiчних фiнансових планiв (планiв
доходiв та видаткiв) Компанiї та подає їх на затвердження Вищого органу Компанiї; - складає квартальнi та рiчнi
звiти про результати господарської дiяльностi Компанiї та подає їх на затвердження Наглядовiй радi Компанiї; розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi; - визначає напрямки дiяльностi Компанiї; приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого
правочину, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Компанiї, якi виносяться на розгляд Правлiння Головою
Правлiння. Голова Правлiння здiйснює керiвництво Компанiєю i має наступнi повноваження: - самостiйно, в
межах визначених Статутом Компанiї, рiшеннями Вищого органу, Наглядової ради, Правлiння i чинним
законодавством, вирiшувати усi питання виробничо-господарської дiяльностi Компанiї; - без довiреностi
представляти iнтереси Компанiї та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї; - розпоряджатися коштами та майном
Компанiї в межах, визначених Статутом Компанiї, рiшеннями Вищого органу та Наглядової ради Компанiї i
чинним законодавством; - вiдкривати рахунки у банкiвських установах; - пiдписувати довiреностi, договори
(угоди) та iншi документи вiд iменi Компанiї; - розподiляти обов_язки мiж членами Правлiння; - наймати та
звiльняти працiвникiв Компанiї, вживати до них заходiв матерiального та морального заохочення та накладати
стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Компанiї; пiдписувати колективний договiр; - видавати накази i давати вказiвки, обов_язковi для виконання всiма
працiвниками Компанiї; - здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Компанiї,
згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Компанiї. Голова Правлiння забезпечує охорону
державної таємницi вiдповiдно до вимог режиму секретностi та у вiдповiдностi до Закону України Про державну
таємницюпризначає керiвника режимно-секретного органу Компанiї. 4.9.2. Повноваження Голови та членiв
Наглядової ради До виключної компетенцiї Наглядової ради належать: - затвердження в межах своєї компетенцiї
положень, якими регулюються питання, пов_язанi з дiяльнiстю Компанiї; пiдготовка порядку денного
загальних зборiв акцiонерiв Компанiї, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв Компанiї; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв Компанiї
вiдповiдно до Статуту Компанiї та у випадках, встановлених Законом України Про акцiонернi товариства; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Компанiєю акцiй; прийняття рiшення про
розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених
Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна Компанiї у випадках,
передбачених Статутом Компанiї або Законом України Про акцiонернi товариства; обрання (призначення)
та припинення повноважень членiв Правлiння Компанiї; -затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з
членами Правлiння Компанiї, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, за
винятком випадкiв, встановлених Законом України Про акцiонернi товариства; - обрання аудитора Компанiї та
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його послуг; - визначення дати
складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно
до частини першої статтi 35 Закону України Про акцiонернi товариствата мають право на участь у загальних
зборах вiдповiдно до статтi 34 зазначеного закону; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової
ради роздiлом XVI Закону України Про акцiонернi товариства, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або
перетворення Компанiї; визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок
прийняття нею на себе зобов_язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiї та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну)
реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Компанiї або депозитарiю цiнних паперiв Компанiї або депозитарiю
цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами,
що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України Про акцiонернi
товариства; прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у
бездокументарну форму iснування; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; - внесення пропозицiй Вищому органу Компанiї про необхiднiсть
вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, перевищує 25
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; обрання за пропозицiєю
Голови Наглядової ради, Корпоративного секретаря Компанiї; - контроль за використанням коштiв, отриманих за

результатами розпорядження та використання майна Компанiї; - розгляд та затвердження квартальних звiтiв
Правлiння Компанiї про результати господарської дiяльностi Компанiї. Питання, що належать до виключної
компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Компанiї, крiм Вищого органу, за
винятком випадкiв, встановлених Законом України Про акцiонернi товариства. До компетенцiї Наглядової ради
належить: аналiз дiй Правлiння Компанiї щодо управлiння Компанiєю, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та
цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг; - iнiцiювання, у разi потреби, проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї; - надання
Вищому органу Компанiї пропозицiй з питань дiяльностi Компанiї; вирiшення iнших питань, що належать
до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України, Статутом та положеннями Компанiї; вирiшення за поданням Правлiння Компанiї iнших питань фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї,
якi можуть мати суттєвий вплив на фiнансово-майновий стан Компанiї. Наглядова рада має право: отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Компанiї; заслуховувати та затверджувати звiти Правлiння
Компанiї, посадових осiб Компанiї з питань дiяльностi Компанiї; залучати експертiв для аналiзу окремих
питань дiяльностi Компанiї. Додатковi питання дiяльностi Наглядової ради, не врегульованi Статутом Компанiї,
визначаються чинним законодавством України та Положенням про Наглядову раду Компанiї. 4.9.3. Повноваження
Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Ревiзiйна комiсiя (члени Ревiзiйної комiсiї) має право: - отримувати вiд органiв
Компанiї, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом
3 (трьох) днiв пiсля їх письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння Компанiї, Наглядової ради,
звертатись до Вищого органу Компанiї у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi
потребують рiшення вiдповiдних органiв Компанiї; - вимагати вiд посадових осiб Компанiї пояснень з питань, що
належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; - отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi
висновки; - iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Компанiї у разi порушення ними положень,
правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї; - брати участь з правом дорадчого
голосу у засiданнях Правлiння та Наглядової ради Компанiї. Обов_язки Ревiзiйної комiсiї: - проводити перевiрки
рiчної, а у разi необхiдностi за дорученням Вищого органу Компанiї або Наглядової ради Компанiї _ квартальної
фiнансової звiтностi Компанiї; - складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати
їх Правлiнню Компанiї не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки; - своєчасно доводити до вiдома
Вищого органу, Наглядової ради, Правлiння Компанiї результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв,
доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї
дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Додатковi питання дiяльностi Ревiзiйної комiсiї, не
врегульованi Статутом Компанiї, визначаються у внутрiшньому положеннi про Ревiзiйну комiсiю Компанiї.
Президент Компанiї _ Голова Правлiння ДАХК АРТЕМ
А. Карпенко Звiт незалежного
аудитора ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Думка iз застереженням Ми
провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ДАХК АРТЕМ (далi - Група), що складається з консолiдованого
звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 року, консолiдованого звiту про сукупний дохiд, консолiдованого
звiту про змiни у власному капiталi та консолiдованого звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився
зазначеною датою, та примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих
облiкових полiтик. На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у роздiлi Основа для
думки iз застереженням нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в
усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2018 р., її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк,
що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Закону України Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українiта Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi _ МСФЗ). Основа для думки iз застереженням За
результатами аудиторської перевiрки консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за 2018 рiк ми зауважили
наступне: 1.
В складi Капiтальних iнвестицiй (ряд. 1005 Балансу) облiковуються витрати на створення об_єктiв
основних засобiв, будiвництво за якими зупинене на суму 23 255 тис. грн. Завершення будiвництва або отримання
майбутнiх грошових потокiв вiд їх використання є сумнiвним. Компанiя не здiйснювала тестування на знецiнення
основних засобiв вiдповiдно до вимог МСБО 36 Зменшення корисностi активiв. Така процедура зумовила б суттєве
зменшення оцiнки її капiтальних iнвестицiй та власного капiталу у фiнансовiй звiтностi. 2. Станом на 31.12.2018
року в балансi вiдображенi запаси, якi не реалiзованi (не використанi в господарськiй дiяльностi) протягом бiльше
як 12 мiсяцiв на суму 347 816тис. грн. Група облiковує запаси по собiвартостi, та не проводить оцiнку їх чистої
вартостi реалiзацiї, як того вимагає МСБО 2 Запаси. Оцiнка запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї може суттєво
вплинути на величину активiв та власного капiталу Групи на звiтну дату. Ми не мали змоги визначити
коригування, якi необхiдно було б зробити у разi, коли запаси були б оцiненi по найменшiй iз вартостей:
собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї та оцiнити вплив даного вiдхилення вiд вимог МСФЗ на перевiрену
фiнансову звiтнiсть. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть i Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв. Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої
фiнансової звiтностi цього звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Українi до нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов_язки з
етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є
достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. Ключовi питання
аудиту Ключовi питання аудиту _ це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд
час нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi
нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї. В
якостi ключових питань аудиту, крiм питань, викладених у роздiлi Основа для думки iз застереженням, ми
визначили наступне питання: 1. Правомiрнiсть визнання та оцiнка цiльового фiнансування В звiтi про фiнансовiй
стан Групи 21% вартостi пасивiв складає цiльове фiнансування в сумi 470 451 тис. грн. Найбiльша сума вартостi
цiльового фiнансування припадає на державнi замовлення. Ми вивчили органiзацiю та надiйнiсть системи
бухгалтерського облiку цiльового фiнансування, вивчили дiєвiсть системи внутрiшнього контролю, подiї пiсля

дати балансу, якi можуть надати пiдтвердження оцiнкам управлiнського персоналу. Також ми оцiнили розкриття
iнформацiї вiдповiдно до кiлькiсних i якiсних показникiв, пов_язаних iз зазначеними питаннями вiдповiдно до
нашого розумiння бiзнесу, провели альтернативний розрахунок оцiнки цiльового фiнансування, з урахуванням
вимог договорiв. Зважаючи на отриманi нами докази ми дiйшли висновку про об'рунтованiсть оцiнки у фiнансовiй
звiтностi Групи суми фiнансового фiнансування та належне розкриття вiдповiдної iнформацiї. Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал Групи вiдповiдно до вимог законодавства України несе вiдповiдальнiсть за подання разом
з фiнансовою звiтнiстю наступної iнформацiї: 1) Звiт про управлiння _ вiдповiдно до вимог Закону України Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть; 2) Регулярної рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв. Наша
думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на таку iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким
рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв_язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою
вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть
мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша
iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно
iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї
iншої iнформацiї, ми зобов_язанi повiдомити про цей факт. Стосовно звiту про управлiння ми не виявили фактiв,
якi потрiбно було б включити до нашого звiту. На дату подання цього Звiту рiчна iнформацiя емiтента цiнних
паперiв (крiм рiчної фiнансової звiтностi та звiту про управлiння) ще не була пiдготовлена та не надана аудитору.
Ми очiкуємо отримати таку iнформацiю пiсля цiєї дати. Пiсля нашого ознайомлення зi змiстом регулярної рiчної
iнформацiї Групи, якщо ми дiйдемо висновку, що така iнформацiя мiстить суттєве викривлення, ми повiдомимо
iнформацiю про це питання тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, та розглянемо вплив цього питання
на фiнансову звiтнiсть i необхiднiсть подальших дiй стосовно цього нашого Звiту. Вiдповiдальнiсть управлiнського
персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за консолiдовану фiнансову звiтнiсть Управлiнський
персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно
до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того,
щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки. При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або
планує лiквiдувати Групу чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого
надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
Групи. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання
об'рунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об'рунтована впевненiсть є
високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве
викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об'рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi
рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит
вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього
завдання з аудиту. Крiм того, ми: _
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання
їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для
викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; _
отримуємо розумiння заходiв
внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; _ оцiнюємо
прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об'рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв
iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; _
доходимо висновку щодо прийнятностi використання
управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов,
якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть пiдприємства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми
доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття
iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки 'рунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити пiдприємство
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; _
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст
консолiдованої фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована
фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення; _ отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової iнформацiї
суб_єктiв господарювання або господарської дiяльностi Групи для висловлення думки щодо консолiдованої
фiнансової звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керування, нагляд та виконання аудиту Групи. Ми несемо
вiдповiдальнiсть за висловлення нами аудиторської думки. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати,
включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також
надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги
щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об'рунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З
перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми
визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi поточного перiоду,

тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора, крiм випадкiв,
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi
наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. ЗВIТ
ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ Законодавчi та нормативнi акти України
додатковi вимоги до iнформацiї, що стосується аудиту або огляду фiнансової звiтностi та має обов'язково
мiститися в аудиторському звiтi за результатами обов'язкового аудиту. Вiдповiдальнiсть стосовно такого
звiтування є додатковою до вiдповiдальностi аудитора, встановленої вимогами МСА. Основнi вiдомостi про
суб_єкта аудиторської дiяльностi Вiдповiдно до вимог статтi 14 Закону України Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiстьнадаємо основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит та
обставини виконання завдання з аудиту: Повне найменування
Аудиторська компанiя - Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю УПК-Аудит Лтд. Мiсцезнаходження
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
Iнформацiя про включення до Реєстру Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб_єктiв аудиторської дiяльностi
2228 Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення обов'язкового аудиту
Наглядова Рада Дата призначення аудитора
03.03.2019 Тривалiсть виконання аудиторського завдання
без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень
Другий рiк
Пiдтвердження та запевнення Вiдповiдно до вимог статтi 14 Закону України Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть надаємо пiдтвердження стосовно обставин виконання завдання з аудиту консолiдованої
фiнансової звiтностi Групи. Ми пiдтверджуємо, що цей звiт незалежного аудитора узгоджується з додатковим
звiтом для аудиторського комiтету, який надається нами за результатами проведеного нами аудиту. Ми не
надавали Групi послуги, забороненi законодавством. Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю УПК-Аудит Лтд. його власники, посадовi особи ключовий партнер з аудиту та iншi працiвники є
незалежними вiд Групи, не брали участi у пiдготовцi та прийняттi управлiнських рiшень Групи в перiод,
охоплений перевiреною консолiдованою фiнансовою звiтнiстю, та в перiод надання послуг з аудиту такої
консолiдованої фiнансової звiтностi. В перiод, охоплений перевiреною фiнансовою звiтнiстю, та в перiод надання
послуг з аудиту такої фiнансової звiтностi ми не надавали Групi та контрольованим нею суб'єктам господарювання
iнших послуг, крiм послуг з обов'язкового аудиту. Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту
обмежень, результативностi аудиту в частинi виявлення порушень (зокрема пов'язаних iз шахрайством) наданi
нами у параграфi Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi у роздiлi Звiт щодо
аудиту фiнансової звiтностi цього звiту. Аудит рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi Групи станом на
31.12.2018 р. проведено Аудитором, вiдповiдно до умов Договору на виконання завдання з надання впевненостi
(Аудит) вiд 28.03.2018 р. № 19-3138, у строк з 03.03.2019 р. до 26.04.2019 р. Дослiдження Звiту про корпоративне
управлiння Вiдповiдно до ст. 401 Закону України Про цiннi папери i фондовий ринокемiтент цiнних паперiв
зобов'язаний залучити аудитора, який повинен перевiрити iнформацiю, зазначену Звiтi про корпоративне
управлiння, та висловити свою думку щодо окремих його роздiлiв. В ходi аудиту нами дослiджено Звiт про
корпоративне управлiння Групи, включений до рiчного звiту керiвництва. У зв_язку з цим ми вважаємо, що: опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента вiдображає
визначену систему органiв управлiння, i викладає цiлiсну систему внутрiшнього контролю i управлiння ризиками в
дiяльностi Групи; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента
вiдповiдає наявнiй у нас iнформацiї з цього питання; Група повiдомляє про вiдсутнiсть iнформацiї про будьякi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента. В ходi аудиту нами
не отримано iнформацiї про наявнiсть таких обмежень; - порядок призначення та звiльнення посадових осiб
емiтента фактично поданий у п.4.8 роздiлi 4 Звiт про корпоративнеуправлiння_ вiдповiдає дiючому законодавству
України та статутним вимогам органiзацiї; повноваження посадових осiб емiтента описанi у п.4.9 роздiлi 4
Звiт про корпоративнеуправлiннявiдповiдно до Статуту пiдприємства i не суперечить чинному Законодавству
України. Iншi роздiли звiту про корпоративне управлiння Групи перевiренi нами i не суперечить перевiренiй нами
фiнансовiй звiтностi та нашим знанням, отриманим пiд час аудиту. Партнером iз завдання з аудиту, результатом
якого є цей звiт незалежного аудитора, є Горбатенко Леонiд Дем_янович (сертифiкат аудитора № 006001 вiд
26.12.2005). Генеральний директор
АК-ТОВ УПК-Аудит Лтд.
Л. Д. Горбатенко (сертифiкат аудитора серiї А № 006001 вiд 26.12.2005р.) Звiт незалежного аудитора
ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Думка iз застереженням Ми провели аудит фiнансової
звiтностi ДАХК АРТЕМ (далi - Компанiя), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 року,
звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових
полiтик. На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у роздiлi Основа для думки iз
застереженням нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 р., її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився
зазначеною датою, вiдповiдно до Закону України Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українiта
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi _ МСФЗ). Основа для думки iз застереженням За результатами
аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Компанiї за 2018 рiк ми зауважили наступне: 3.
В складi
Капiтальних iнвестицiй (ряд. 1005 Балансу) облiковуються витрати устворення об_єктiв основних засобiв на суму
23 255 тис. грн., будiвництво за якими зупинене. Завершення будiвництва або отримання майбутнiх грошових
потокiв вiд їх використання є сумнiвним. Компанiя не здiйснювала тестування на знецiнення основних засобiв
вiдповiдно до вимог МСБО 36 Зменшення корисностi активiв. Така процедура зумовила б суттєве зменшення
оцiнки її капiтальних iнвестицiй та власного капiталу у фiнансовiй звiтностi. 4.
Станом на 31.12.2018 року в
балансi вiдображенi запаси, якi не реалiзованi (не використанi в господарськiй дiяльностi) протягом бiльше як 12
мiсяцiв на суму 324 981 тис. грн. Компанiя облiковує запаси по собiвартостi, та не проводить оцiнку їх чистої
вартостi реалiзацiї, як того вимагає МСБО 2 Запаси. Оцiнка запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї може суттєво
вплинути на оцiнку активiв та власного капiталу Компанiї на звiтну дату. Ми не мали змоги визначити
коригування, якi необхiдно було б зробити у разi, коли запаси були б оцiненi по найменшiй iз вартостей:

собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї та оцiнити вплив даного вiдхилення вiд вимог МСФЗ на перевiрену
фiнансову звiтнiсть. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть i Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв. Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової
звiтностiцього звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов_язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. Ключовi питання аудиту Ключовi
питання аудиту _ це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту
фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в
цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї. В якостi ключових питань аудиту ми визначили
наступне питання: 2.
Правомiрнiсть визнання та оцiнка цiльового фiнансування В звiтi про фiнансовiй стан
Компанiї22% вартостi пасивiв складає цiльове фiнансування в сумi 470 371 тис. грн. Найбiльша сума вартостi
цiльового фiнансування припадає на державнi замовлення. Ми вивчили органiзацiю та надiйнiсть системи
бухгалтерського облiку цiльового фiнансування, вивчили дiєвiсть системи внутрiшнього контролю, подiї пiсля
дати балансу, якi можуть надати пiдтвердження оцiнкам управлiнського персоналу. Також ми оцiнили розкриття
iнформацiї вiдповiдно до кiлькiсних i якiсних показникiв, пов_язаних iз зазначеними питаннями вiдповiдно до
нашого розумiння бiзнесу, провели альтернативний розрахунок оцiнки цiльового фiнансування, з урахуванням
вимог договорiв. Зважаючи на отриманi нами докази ми дiйшли висновку про об'рунтованiсть оцiнки у фiнансовiй
звiтностi Компанiїсуми фiнансового фiнансування та належне розкриття вiдповiдної iнформацiї. Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал Компанiї вiдповiдно до вимог законодавства України несе вiдповiдальнiсть за подання
разом з фiнансовою звiтнiстю Звiту про управлiння _ вiдповiдно до вимог Закону України Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на таку iншу iнформацiю та
ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв_язку з нашим аудитом
фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи
iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими
пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi
проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що
iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов_язанi повiдомити про цей факт. Стосовно звiту про
управлiння ми не виявили фактiв, якi потрiбно було б включити до нашого звiту. Вiдповiдальнiсть управлiнського
персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi
фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi
дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку,
крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не
має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за
нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об'рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об'рунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об'рунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит
вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього
завдання з аудиту. Крiм того, ми: _
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення
внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; _ отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього
контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; _
оцiнюємо прийнятнiсть
застосованих облiкових полiтик та об'рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї,
зроблених управлiнським персоналом; _ доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським
персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi
поставили б пiд значний сумнiв можливiсть пiдприємства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо
висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними,
модифiкувати свою думку. Нашi висновки 'рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту
аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити пiдприємство припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi; _ оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її
складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати,
включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також

надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги
щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об'рунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З
перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми
визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi
наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. ЗВIТ
ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ Законодавчi та нормативнi акти України
додатковi вимоги до iнформацiї, що стосується аудиту або огляду фiнансової звiтностi та має обов'язково
мiститися в аудиторському звiтi за результатами обов'язкового аудиту. Вiдповiдальнiсть стосовно такого
звiтування є додатковою до вiдповiдальностi аудитора, встановленої вимогами МСА. Основнi вiдомостi про
суб_єкта аудиторської дiяльностi Вiдповiдно до вимог статтi 14 Закону України Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiстьнадаємо основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит та
обставини виконання завдання з аудиту: Повне найменування
Аудиторська компанiя - Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю УПК-Аудит Лтд. Мiсцезнаходження
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
Iнформацiя про включення до Реєстру Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб_єктiв аудиторської дiяльностi
2228 Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення обов'язкового аудиту
Наглядова Рада Дата призначення аудитора
03.03.2019 Тривалiсть виконання аудиторського завдання
без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень
Другий рiк
Пiдтвердження та запевнення Вiдповiдно до вимог статтi 14 Закону України Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть надаємо пiдтвердження стосовно обставин виконання завдання з аудиту фiнансової
звiтностi Компанiї. Ми пiдтверджуємо, що цей звiт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звiтом для
аудиторського комiтету, який надається нами за результатами проведеного нами аудиту. Ми не надавали Компанiї
послуги, забороненi законодавством. Аудиторська компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю УПКАудит Лтд. його власники, посадовi особи ключовий партнер з аудиту та iншi працiвники є незалежними вiд
Компанiї, не брали участi у пiдготовцi та прийняттi управлiнських рiшень Компанiї в перiод, охоплений
перевiреною фiнансовою звiтнiстю, та в перiод надання послуг з аудиту такої фiнансової звiтностi. В перiод,
охоплений перевiреною фiнансовою звiтнiстю, та в перiод надання послуг з аудиту такої фiнансової звiтностi ми не
надавали Компанiї iнших послуг, крiм послуг з обов'язкового аудиту. Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих
для аудиту обмежень, результативностi аудиту в частинi виявлення порушень (зокрема пов'язаних iз шахрайством)
наданi нами у параграфi Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi у роздiлi Звiт щодо аудиту
фiнансової звiтностiцього звiту. Аудит рiчної фiнансової звiтностi Компанiї станом на 31.12.2018 р. проведено
Аудитором, вiдповiдно до умов Договору на виконання завдання з надання впевненостi (Аудит) вiд 28.03.2018 р.
№ 19-3138, у строк з 03.03.2019 р. до 26.04.2019 р. Партнером iз завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт
незалежного аудитора, є Горбатенко Леонiд Дем_янович (сертифiкат аудитора № 006001 вiд 26.12.2005).
Генеральний директор АК-ТОВ УПК-Аудит Лтд.
Л. Д.
Горбатенко (сертифiкат аудитора серiї А № 006001 вiд 26.12.2005р.) Я, Президент Компанiї - Голова Правлiння
Карпенко Антон Миколайович, пiдтверджую, що, наскiльки менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена
вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi, мiстить достовiрне та об_єктивне подання iнформацiї про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та
об_єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з
описом основних ризикiв та невизначеностей, з яким ми стикаємся у своїй господарськiй дiяльностi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА
КОМПАНІЯ "АРТЕМ"

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

А00 №012007

3. Дата проведення державної реєстрації

27.12.1991

4.Територія (область)
5. Статутний капітал (грн.)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

62563349.25
100.000

0.000
2032

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.40

Виробництво зброї та боєприпасів

28.99

Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у.

30.30

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання

10. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК
УКРАЇНИ"

2) МФО банку

322313

3) Поточний рахунок

26005012819946

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК
валюті
УКРАЇНИ"
5) МФО банку

322313

6) Поточний рахунок

26005012819946

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу ) (за
наявності )

1

2

3

4

5

Медична практика

АГ №570857

24.03.2011

Міністерство охорони здоров'я України

01.01.1900

Міністерство транспорту та зв'язку України

01.01.1900

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

01.01.1900

Опис
Надання послуг з перевезення пасажирів і
небезпечних вантажів автомобільним
транспортом
Опис
Розроблення, виготовлення, реалізація,
ремонт, модернізація та утилізація військової
техніки, військової зброї і боєприписів до неї
Опис

Ліцензія АГ №570857 від 24.03.2011 є безстроковою.
АГ №588932

13.04.2011

Ліцензія АГ №588932 від 13.04.2011 є безстроковою.
АЕ №295666

31.03.2015

Ліцензія АЕ №295666 від 31.03.2015 є безстроковю.

16. Судові справи емітента
N
з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

2

3

4

5

6

7

8

Стягнення 83 555
690,61 грн.

Рішенням
Господарського суду
м.Києва від 24.07.2018
позов задоволено
частково. Рішення
набрало законної сили
27.08.2018

1

№910/23542/17 Господарський суд м.Києва

ДК
"УКРСПЕЦЕКСПОРТ"

ДАХК "АРТЕМ"

-

Примітки

2

Примітки

Господарський суд
м.Києва/Північний
№910/16065/18
апеляційний господарський
суд

ПАТ "АРТЕМ-БАНК"

ДАХК "АРТЕМ"

Рішенням
Господарського суду
ДУ "Фонд гарантування
м.Києва від 21.03.2019
вкладів фізичних осіб",
Стягнення 1 271 038,09
позов задоволено.
Військова прокуратура
євро
Рішення оскаржується
Центрального регіону
до Північного
України
апеляційного
господарського суду.

17. Штрафні санкції емітента
N
з/п

Номер та дата рішення,
яким накладено
штрафну санкцію

Орган, який наклав штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

1

2

3

4

5

1

№457/28-10-4101/14307699
05.04.2018

ДФС

Штраф

Сплачено

Примітки

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Протягом звітного періоду в організаційній структурі ДАХК "АРТЕМ" змін не
відбувалось.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Cереднньооблікова чисельність штатних працiвникiв - 2 033 особа, середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 36
осіб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу
(дня, тижня) - 319 осiб. Фонд оплати працi 313 259,2 тис.грн. Фонд оплати працi
збiльшився на 39 347,6 тис.грн. порівняно з попереднім роком.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Компанія не належить до будь-яких об'єднань підпримств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Компанія не проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами спільної
діяльності та не отримує фінансового доходу від такої діяльності.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій щодо реорганізації Компанії з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
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
Компанії розроблена та затверджена керівництвом Компанії відповідно до вимог МСБО
8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ,
а також МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який застосовується Компанією раніше дати
набрання чинності. Компанія обирає та застосовує свої облікові політики послідовно
для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не
дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути
доречними. Компанією не вносились зміни до облікової політики протягом 2018 року.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основною продукцiєю, що виробляє Компанія, є: - авiацiйнi керованi ракети; протитанковi керованi ракети; - комплекси автоматичної перевiрки i пiдготовки до
використання авiацiйних керованих засобiв ураження; - агрегати, прилади та
обладнання для авiацiйних лiтальних апаратiв. Основними ринками збуту Компанiї є
пiдприємства України, ближнього та дальнього зарубiжжя.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв придбання або вiдчуження активiв не вiдбувалось.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Станом на 31.12.2017 первісна вартість основних засобів становить 591 082
тис.грн., сума накопиченого зносу - 196 690 тис.грн, залишкова вартість становить
394 392 тис.грн. Станом на 31.12.2018 первісна вартість основних засобів становить
600 057 тис.грн., сума накопиченого зносу - 221 602 тис.грн, залишкова вартість
становить 378 455 тис.грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
У вітчизняної економіки залишаються ознаки ринку, що розвивається. Ці ознаки
включають недостатньо розвинену ділову інфраструктуру та відсутність стабільної
нормативної бази, що регулює діяльність підприємств, обмежену конвертованість та
схильність до інфляції національної валюти та водночас наявність численних засобів
контролю валютних операцій, низький рівень ліквідності на ринках капіталу. Уряд
вживає заходів для вирішення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося
запровадити реформи, необхідні для створення стабільної банківської, правової та
регуляторної систем, що існують у країнах з більш розвиненою ринковою економікою.
Внаслідок цього, операціям в Україні притаманні ризики, яких не існує в умовах
більш розвинених ринків. Компанія може наражатись на фінансові ризики у зв’язку
зі зміною цін на певні види послуг. Компанія не очікує на значне зниження цін на
послуги у передбачуваному майбутньому. Компанія переглядає перспективи щодо цін
регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
За оцінкою фахівців Компанія не має ризиків ліквідності.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Згідно укладених договорів (контрактів).

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Протягом звітного періоду Компанія не здійснювала досліджень та розробок.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Впродовж звiтного перiоду Компанія працювала стабiльно, забезпечивши виконання
планових показникiв фiнансово-господарської дiяльностi.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Наглядова рада

Правління

Структура
Персональний склад
Наглядова рада складається з 7 (семи) осіб, які обираються
До персонального складу Наглядової ради входять: Голова Наглядової ради (призначаються) Вищим органом Компанії - ДК
Омельченко Сергій Григорович; члени Наглядової ради - Гаман Андрій Вікторович,
"УКРОБОРОНПРОМ". До складу Наглядової ради входять Кулик Світлана Василівна, Марченко Сергій Олександрович, Пономаренко Сергій
Голова та члени Наглядової ради.
Петрович, Сільченко Олексій Анатолійович та Шершаков Олександр Михайлович.
До персонального складу Правління входять: Президент Компанії – Голова
правління Карпенко Антон Миколайович; члени правління – Смаль Станіслав
Правління складається з 15 (п’ятнадцяти) осіб.
Миколайович, Вітюк Віталій Антонович, Грищенко Марина Анатоліївна, Ржавікіна
Персональний склад Правління затверджується
Ірина Вікторівна, Кучинський Руслан Володимирович, Азовська Лариса Василівна,
Наглядовою радою Компанії за поданням Голови
Кунцевський Ігор Вікторович, Зімін Володимир Сергійович, Гопієнко Володимир
Правління Компанії. До складу Правління входять Голова
Васильович, Лавренюк Анатолій Юхимович, Федірко Володимир Миколайович,
та члени Правління.
Войчак Дмитро Анатолійович, Адаменко Богдан Іванович та Карпишев Геннадій
Миколайович.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада
Голова Наглядової ради (представник акціонера)
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Омельченко Сергій Григорович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
1976
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства,
ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"
ідентифікаційний код юридичної особи
21655998
та посада, яку займав**
Директор юридичного департаменту
8) дата набуття повноважень та термін,
17.07.2018 до переобрання
на який обрано (призначено)
9) Опис Посадова особа представляє інтереси єдиного акціонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особі ДК
«УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивільноправового договору на надання послуг із виконання повноважень Голови Наглядової ради (надалі –
Договір). Посадова особа отримує винагороду згідно умов Договору; згода на розкриття інформації щодо
розміру виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої)
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посада за основним місцем роботи – Перший заступник
генерального директора ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

Член Наглядової ради (представник акціонера)
Сільченко Олексій Анатолійович

1974
вища
20
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
37854297
Радник першого заступника Генерального директора ДК
"УКРОБОРОНПРОМ"
17.07.2018 до переобрання

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Посадова особа представляє інтереси єдиного акціонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особі ДК
«УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивільноправового договору на надання послуг із виконання повноважень члена Наглядової ради (надалі – Договір).
Посадова особа отримує винагороду згідно умов Договору; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посада за основним місцем роботи – директор департаменту
юридичної підтримки та експертизи ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

Член Наглядової ради (представник акціонера)
Гаман Андрій Вікторович

1974
вища
21
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
37854297
Заступник начальника управління юридичного супроводження
майнових питань
13.12.2017 до переобрання

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Посадова особа представляє інтереси єдиного акціонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особі ДК
«УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивільноправового договору на надання послуг із виконання повноважень члена Наглядової ради (надалі – Договір).
Посадова особа отримує винагороду згідно умов Договору; згода на розкриття інформації щодо розміру

виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посада за основним місцем роботи – Начальник управління
реструктуризації та корпоративних відносин департаменту управління інтелектуальної власності та
іншими активами ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

Член Наглядової ради (представник акціонера)
Шершаков Олександр Михайлович

1961
вища
38
ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"
21655998
Начальник управління паравового забезпечення юридичного
департаменту
17.07.2018 до переобрання

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Посадова особа представляє інтереси єдиного акціонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особі ДК
«УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивільноправового договору на надання послуг із виконання повноважень члена Наглядової ради (надалі – Договір).
Посадова особа отримує винагороду згідно умов Договору; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посада за основним місцем роботи – заступник директора
департаменту юридичної підтримки та правової експертизи ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
1) Посада
Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Кулик Світлана Василівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства,
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
ідентифікаційний код юридичної особи
37854297
та посада, яку займав**
Начальник відділу корпоративних відносин
8) дата набуття повноважень та термін,
13.12.2017 до переобрання
на який обрано (призначено)
9) Опис Посадова особа представляє інтереси єдиного акціонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особі ДК
«УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивільноправового договору на надання послуг із виконання повноважень члена Наглядової ради (надалі – Договір).
Посадова особа отримує винагороду згідно умов Договору; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посада за основним місцем роботи – начальник відділу департаменту
управління інтелектуальної власності та іншими активами ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

Член Наглядової ради (представник акціонера)
Марченко Сергій Олександрович

1965
вища
21
Регіональне відділення Фонду державного майна у
Херсонській області та м.Севастополі
д/н
Начальник відділу
01.02.2018 до переобрання

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Посадова особа представляє інтереси єдиного акціонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особі ДК
«УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивільноправового договору на надання послуг із виконання повноважень члена Наглядової ради (надалі – Договір).
Посадова особа отримує винагороду згідно умов Договору; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за

корисливі та посадові злочини не має. Посада за основним місцем роботи – Директор департаменту
управління інтелектуальної власності та іншими активами ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
1) Посада
Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Пономаренко Сергій Петрович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
1982
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства,
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
ідентифікаційний код юридичної особи
37854297
та посада, яку займав**
Начальник відділу обліку та розпорядження майном
8) дата набуття повноважень та термін,
23.07.2018 до переобрання
на який обрано (призначено)
9) Опис Посадова особа представляє інтереси єдиного акціонера ДАХК «АРТЕМ» – держави в особі ДК
«УКРОБОРОНППРОМ». Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивільноправового договору на надання послуг із виконання повноважень члена Наглядової ради (надалі – Договір).
Посадова особа отримує винагороду згідно умов Договору; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посада за основним місцем роботи – начальник відділу майнових
правовідносин департаменту управління інтелектуальної власності та іншими активами ДК
«УКРОБОРОНПРОМ».
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

Президент Компанії - Голова Правління
Карпенко Антон Миколайович

1976
вища
24
ДАХК "АРТЕМ"
14307699
Заступник директора департаменту зі спеціальної та авіаційної
техніки
22.08.2018 до переобрання

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує
винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не займає посад в будь-яких інших підприємствах.
1) Посада
Член Правління, почесний Президент ДАХК "АРТЕМ"
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Смаль Станіслав Миколайович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
1948
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
53
7) найменування підприємства,
ДАХК "АРТЕМ"
ідентифікаційний код юридичної особи
14307699
та посада, яку займав**
Президент Компанії - Голова Правління об’єднання
8) дата набуття повноважень та термін,
16.02.2017 до переобрання
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує
винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не займає посад в будь-яких інших підприємствах.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної

Член Правління, віце-президент з питань технічної політики
Вітюк Віталій Антонович

особи
4) Рік народження
1953
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства,
ВАТ «ЗАВОД «АРТЕММАШ»
ідентифікаційний код юридичної особи
14316190
та посада, яку займав**
Голова Правління
8) дата набуття повноважень та термін,
16.02.2017 до переобрання
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує
винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не займає посад в будь-яких інших підприємствах.
1) Посада
Член Правління, віце-президент з питань економіки
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Грищенко Марина Анатоліївна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
1968
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства,
ДАХК "АРТЕМ"
ідентифікаційний код юридичної особи
14307699
та посада, яку займав**
Віце-президент з питань економіки фінансів та управління
8) дата набуття повноважень та термін,
16.02.2017 до переобрання
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує
винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не займає посад в будь-яких інших підприємствах.
1) Посада
Член Правління, віце-президент з фінансових питань
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Ржавікіна Ірина Вікторівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства,
ДАХК "АРТЕМ"
ідентифікаційний код юридичної особи
14307699
та посада, яку займав**
Перший віце-президент з фінансових питань
8) дата набуття повноважень та термін,
16.02.2017 до переобрання
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує
винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не займає посад в будь-яких інших підприємствах.
1) Посада
Член Правління, головний конструктор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Адаменко Богдан Іванович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства,
ДАХК "АРТЕМ"
ідентифікаційний код юридичної особи
14307699
та посада, яку займав**
Головний конструктор - начальник СГК-КТЦ
8) дата набуття повноважень та термін,
16.02.2017 до переобрання
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує
винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не займає посад в будь-яких інших підприємствах.

1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

Член Правління, директор департаменту з питань організації
праці, ЗП та АСКВ
Карпишев Геннадій Миколайович

1956
вища
40
ДАХК "АРТЕМ"
14307699
Директор з питань організації праці, заробітної плати та
автоматизованих систем управління виробництвом компанії
16.02.2017 до переобрання

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує
винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не займає посад в будь-яких інших підприємствах.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

Член Правління, віце-президент з питань виробництва та МТЗ
Кучинський Руслан Володимирович

1978
вища
19
ДАХК "АРТЕМ"
14307699
Заступник віце-президента з питань виробництва – начальник
управління виробництва
16.02.2017 до переорання

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує
винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не займає посад в будь-яких інших підприємствах.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

Член Правління
Кунцевський Ігор Вікторович

1979
вища
19
ДАХК "АРТЕМ"
14307699
Директор департаменту з питань корпоративного управління
та юридичного забезпечення
16.02.2017 до переобрання

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадовій особі винагорода, в
т.ч. в натуральній формі, не виплачувалась. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за корисливі
та посадові злочини не має.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**

Член Правління, директор з питань соціальної політики
Лавренюк Анатолій Юхимович

1944
вища
57

7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

ДАХК "АРТЕМ"
14307699
Помічник Президента Компанії – Голови Правління з
соціальних питань
16.02.2017 до переобрання

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує
винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не займає посад в будь-яких інших підприємствах.
1) Посада

Член Правління, начальник департаменту ЗЕД, маркетингу та
збуту
Зімін Володимир Сергійович

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
1984
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства,
ДАХК "АРТЕМ"
ідентифікаційний код юридичної особи
14307699
та посада, яку займав**
Заступник директора з маркетингу та технічного розвитку
8) дата набуття повноважень та термін,
16.02.2017 до переобрання
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує
винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не займає посад в будь-яких інших підприємствах.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

Член Правління, директор з питань якості продукції
Гопієнко Володимир Васильович

1948
вища
47
Державна служба експортного контролю України
д/н
Начальник відділу державної експертизи передач товарів
подвійного використання
16.02.2017 до переобрання

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує
винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не займає посад в будь-яких інших підприємствах.
1) Посада
Член Правління, Віце-президент з безпеки
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Федірко Володимир Миколайович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
1960
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства,
ДАХК "АРТЕМ"
ідентифікаційний код юридичної особи
14307699
та посада, яку займав**
Директор департаменту з безпеки
8) дата набуття повноважень та термін,
16.02.2017 до переобрання
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує
винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не займає посад в будь-яких інших підприємствах.

1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

Член Правління, комерційний директор
Войчак Дмитро Анатолійович

1977
вища
21
ДАХК "АРТЕМ"
14307699
Директор департаменту з питань зовнішньоекономічної
діяльності
16.02.2017 до переобрання

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує
винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не займає посад в будь-яких інших підприємствах.
1) Посада
Член Правління, головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Азовська Лариса Василівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
1959
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства,
ДАХК "АРТЕМ"
ідентифікаційний код юридичної особи
14307699
та посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін,
16.02.2017 до переобрання
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ». Посадова особа отримує
винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не займає посад в будь-яких інших підприємствах.
1) Посада
Голова Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Крячко Олексій Вікторович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
1975
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства,
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
ідентифікаційний код юридичної особи
37854297
та посада, яку займав**
Головний спеціаліст відділу корпоративних відносин
8) дата набуття повноважень та термін,
02.06.2014 до переобрання
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивільно-правового
договору на надання послуг із виконання повноважень Голови Ревізійної комісії (надалі – Договір).
Посадова особа отримує винагороду згідно умов Договору; згода на розкриття інформації щодо розміру
виплаченої винагороди посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посада за основним місцем роботи – головний спеціаліст
департаменту управління інтелектуальної власності та іншими активами ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,

Член Ревізійної комісії
Хромець Світлана Вікторівна

1968
вища
29
ТОВ «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА»

ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
та посада, яку займав**
Фінансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін,
12.05.2017 до переобрання
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивільно-правового
договору на надання послуг із виконання повноважень члена Ревізійної комісії (надалі – Договір). Обсяг
повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивільно-правового договору на надання
послуг із виконання повноважень члена Ревізійної комісії (надалі – Договір). Посадова особа отримує
винагороду згідно умов Договору; згода на розкриття інформації щодо розміру виплаченої винагороди
посадовою особою не надана. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Посада за основним місцем роботи – заступник генерального директора з фінансовоекономічних питань ДК «УКРОБОРОНПРОМ».
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

Член Ревізійної комісії
Стеценко Олена Олександрівна

1900
вища
0
д/н
д/н
Держфінінспекція в м.Києві, начальник відділу інспектування
у сфері оборони, правоохоронних органів та інших органів
державного управління
27.11.2012 до переобрання

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Обсяг повноважень та обов'язків – згідно статуту ДАХК «АРТЕМ» та цивільно-правового
договору на надання послуг із виконання повноважень члена Ревізійної комісії. Посадовій особі винагорода,
в т.ч. в натуральній формі, не виплачувалась. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посада за
основним місцем роботи – д/н.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Міністерство промислової політики України

00013942

Україна 03035 м. Київ д/н м.Київ вул.Сурікова, 3

100.000000000000
Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

0.000000000000
Усього

100.000000000000

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

- інші

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
367740.00
351055.00
0
0
34256.000
32070.000
139408.00
124258.00
0
0
525.000
398.000
189643.00
189643.00
0
0
3908.000
4686.000

2. Невиробничого призначення

26638.000

27386.000

0.000

0.000

26638.000

27386.000

- будівлі та споруди

23565.000

21992.000

0.000

0.000

23565.000

21992.000

943.000

768.000

0.000

0.000

943.000

768.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2130.000
394378.00
0

4626.000
378441.00
0

0.000

0.000

14.000

14.000

2130.000
394392.00
0

4626.000
378455.00
0

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення
- будівлі та споруди
- машини та обладнання
- транспортні засоби
- земельні ділянки

- машини та обладнання

- інші
Усього

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
14.000

14.000

13.000

13.000

1.000

1.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
367754.00
351069.00
0
0
34269.000
32083.000
139409.00
124259.00
0
0
525.000
398.000
189643.00
189643.00
0
0
3908.000
4686.000

Пояснення : Основні засоби всіх груп та інші необоротні активи використовуються за
виробничим та адміністративним призначенням i постійно знаходяться в експлуатації.
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом згідно із
строками корисного використання (експлуатації) для кожного об’єкту: - будівлі - 20
років; - споруди - 15 років; - передавальні пристрої -10 років; - машини та
обладнання - 2-5 років; - транспортні засоби - 5 років; - інструменти , прилади ,
інвентар, меблі - 4 роки; - інші основні засоби - 4-12 років. Первісна вартість
основних засобів станом на 31.12.2017 становить 591 082 тис.грн., сума зносу – 196
690 тис. грн. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018 становить
600 057 тис.грн., сума зносу – 221 602 тис. грн. Ступінь використання (зносу)
становить 33,3%. Обмежень на використання майна немає.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
13.500
14.000
12.000
21.000
Х
Х

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
344562.00
Х
Кредити банку
19.09.2014
86465.00
17.11.2016
Кредити банку
14.04.2014
63396.00
17.11.2016
Кредити банку
20.01.2014
184218.00
01.11.2017
Кредити банку
19.08.2013
10483.00
01.11.2017
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
Х
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
15063.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
1341685.00
Х
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
1701310.00
Х
Х
Опис Станом на 31.12.2018 ДАХК АРТЕМзобов'язаннь за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права не має.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНОІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ
БАНК УКРАЇНИ"

Акцiонерне товариство
30370711
04107 Україна д/н м.Київ м.Київ вул.Тропініна, 7-Г
2092
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01.10.2013
(044) 591-04-04
(044) 591-04-04
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Послуги акредитованого центру сертифiкацiї ключiв. ПАТ “НДУ” здiйснює
дiяльнiсть Центрального депозитарiю на фондовому ринку без отримання
лiцензiї на пiдставi частини 2 статi 9 Закону України «Про депозитарну
систему України» з моменту отриманого вiдповiдно до вимог НКЦПФР
статусу Центрального депозитарiю.

Акцiонерне товариство
00032112
03150 Україна д/н м.Київ вул. Антоновича, 127
АЕ №286514
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

08.10.2013
(044) 247-80-79
(044) 247-80-82
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Послуги щодо відкриття рахунку у цінних паперах, проведення
депозитарних операцій, надання інших послуг у процесі провадження
депозитарної діяльності.

Акцiонерне товариство
00032129
01023 Україна д/н м.Київ вул. Госпітальна, 12-Г
АЕ №286660
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

10.10.2013
(044) 363-01-33
(044) 247-85-68
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Послуги щодо відкриття рахунку у цінних паперах, проведення

депозитарних операцій, надання інших послуг у процесі провадження
депозитарної діяльності.
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПК-АУДИТ ЛТД"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ
ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ
ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
30674018
04116 Україна д/н м.Київ вул. Шолуденка, 3
2228
Аудиторська палата України

26.01.2001
(044) 230-47-32
(044) 230-47-33
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Аудиторські послуги

Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф.1206
DR/00001/APA
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Послуги з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника
фондового ринку

Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф.1206
DR/00002/ARM
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України

18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Послуги з подання звітності до НКЦПФР

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ
"АРТЕМ"
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності Виробництво зброї та боєприпасів
Середня кількість працівників2061
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса вул.Мельникова, 2/10, м.Київ, Шевченківський, 04050, Україна,
(044) 483-21-24
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

2019

Коди
01
01
14307699
8039100000
25.40

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001
Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

2169

1942

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

3513
1344
29048
394392
591082
196690
---

3601
1659
24602
378455
600057
221602
---

1030

27320

27320

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

1025
1131
--455085

1009
872
17541
-451741

1100

921994

945112

1101
1102
1103
1104
1110

653496
247156
10222
11120
--

622536
297537
9636
15403
--

1125

34121

112618

1130

135528

280645

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

1135
1136
1155
1160
1165
1167
1170
1190
1195

34407
23092
12618
-343302
343302
99
2211
1484280

25167
24911
8104
-358263
358263
3709
729
1734347

1200

--

--

1300

1939365

2186088

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

62563

62563

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

1225
181
320
430167
--494456

1219
162
1643
419191
--484778

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

-21
-256243
256264

-21
-470371
470392

1600

355501

344562

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

61518
416
--371

83601
15063
-119
1478

1635

170798

181297

1660
1665
1690
1695

140646
111018
348377
1188645

107048
99608
398142
1230918

1700

--

--

Баланс

1900

1939365

2186088

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

д/н
Президент Компанiї - Голова
Правлiння

________________

Карпенко А.М.

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Азовська Л.В.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА
КОМПАНІЯ "АРТЕМ"

2019

Коди
01
01
14307699

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітнийперіод

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

669265

472862

2050

(504266)

(250375)

2090

164999

222487

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
241171
(85693)
(94238)
(239932)

(--)
74059
(77867)
(30359)
(212895)

2190

--

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(13693)
-18609
34698
(45172)
(16)
(15)

(24575)
-3594
102295
(43379)
(--)
(409)

2290

--

37526

2295
2300

(5589)
15786

(--)
-11052

2305

--

--

2350

10197

26474

2355

(--)

(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітнийперіод

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

-10197

-26474

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітнийперіод

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
204494
320041
65646
26211
312141
928533

За аналогічний
період попереднього
року
4
168631
284813
57912
15691
155739
682786

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітнийперіод

2
2600
2605
2610

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2615

--

--

2650

--

--

д/н
Президент Компанiї - Голова
Правлiння

________________

Карпенко А.М.

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Азовська Л.В.

Дата (рік, місяць, число)

2019

за ЄДРПОУ

Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА
КОМПАНІЯ "АРТЕМ"

Коди
01
01
14307699

Звіт про рух грошових коштів ( за непрямим методом )
за 2018 рік
Форма № 3

Код за ДКУД

Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових
різниць
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
та інших негрошових операцій
Зменшення (збільшення) оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань
Грошові кошти від операційної діяльності
Сплачений податок на прибуток
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
Залишок коштів на кінець року

Код
рядка

1801004
За звітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року
надходження
видаток
5
6

2

надходження
3

видаток
4

3500

--

--

--

--

3505

--

X

--

X

3510

--

--

--

--

3515

--

--

--

--

3520

--

--

--

--

3550
3560
3570
3580
3195

---X
--

------

---X
--

------

3200

--

X

--

X

3205

--

X

--

X

3215

--

X

--

X

3220
3225
3250

----

X
X
X

----

X
X
X

3255

X

--

X

--

3260
3270
3290
3295

X
X
X
--

-----

X
X
X
--

-----

3300

--

X

--

X

3305
3340

---

X
X

---

X
X

3345

X

--

X

--

3350
3355
3390
3395
3400
3405

X
X
X
----

-----X

X
X
X
----

-----X

3410

--

--

--

--

3415

--

--

--

--

Президент Компанiї - Голова
Правлiння

________________

Карпенко А.М.

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Азовська Л.В.

Дата (рік, місяць, число)

2019

за ЄДРПОУ

Підприємство ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА
КОМПАНІЯ "АРТЕМ"

Коди
01
01
14307699

Звіт про власний капітал
за 2018 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Код за ДКУД

1801005

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
62563
1225
181
320
431076
---

10
495365

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

-909
--

---

---

-909
--

4095

62563

1225

181

320

430167

--

--

494456

4100

--

--

--

--

10197

--

--

10197

4110

--

--

--

--
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Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ КОНСОЛIДАЦIЙНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2018 РIК ДЕРЖАВНОЇ
АКЦIОНЕРНОЇ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНIЇ АРТЕМ 1. IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ ТА ГРУПУ Дана
консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Державної
акцiонерної холдингової компанiї АРТЕМ (надалi Материнська компанiя) та його
дочiрнiх пiдприємств (надалi разом Група) зазначених у таблицi: Назва компанiї
Частка участi, % Частка участi, % 2018р.
2017р. ПрАТ Завод
Артемзварювання
51
51 ПрАТ Завод Артеммаш 51
51 ПрАТ АТП Артем-Авiа
51,0002
51,0002 ПрАТ ВКФ АС
51
51 ПрАТ Завод Универсал-А
51
51 ПрАТ ДОЗ Явiр 51,0001
51,0001 ПрАТ ВЛКЗ 51,0001
51,0001 ПрАТ
Завод Артемполiзварювання
75,0836
75,0836 ПрАТ Артем-Контакт
51
51
ПрАТ Завод Русава 51
51 ПрАТ НТВЦ Спектр-Т
51
51 ПрАТ Завод
електрохiмiчнихпокриттiв
51,0002
51,0002 ПрАТ Артемполiмер
50,0001
50,0001 ПрАТ Iнструментальний завод 51
51 ПрАТ "ПВФ Макрос"
100
100
Державна акцiонерна холдингова компанiя Артем (далi _ Компанiя) була зареєстроване
у 1991 роцi за законодавством України. Юридична адреса Компанiї: 04050, м. Київ,
вул. Мельникова, буд. 2/10 Основна дiяльнiсть Групи ДАХК Артем є лiдером в областi
виробництва авiацiйних керованих ракет класу повiтря-повiтря, автоматизованих
комплексiв ГУРТ-М для пiдготовки i технiчного обслуговування авiацiйних керованих
засобiв ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладiв та обладнання
для авiацiйних лiтальних апаратiв . У компанiї постiйно йде розробка нової
конкурентоспроможної продукцiї. Технологiчнi можливостi пiдприємства унiверсальнi:
вiд виготовлення iнструментального оснащення будь-якої складностi до унiкальних за
складнiстю зварювальних, штампувальних, вимiрювальних, хiмiко-термiчних та iнших
операцiй. Є можливiсть проводити випробування продукцiї у власному випробувальному
центрi, який акредитований в Системi сертифiкацiї УкрСЕПРО за мiжнародним
стандартом ДСТУISO / IEC17025-2001, а також працюють Центральна заводська
лабораторiя та Метрологiчна служба, до складу яких входять 12 атестованих i
лiцензованих лабораторiй. Система менеджменту якостi Компанiї сертифiкована за
мiжнародними стандартами ISO-9001: 2008, аерокосмiчним i вiйськовим стандартам EN
/ AS-9100, AQAP-2110 мiжнародної сертифiкує органiзацiєю Бюро
ВерiтасКволiтiIнтернейшнл. Сучасне обладнання, новiтнi технологiї,
висококвалiфiкованi фахiвцi, ефективна управлiнська стратегiя - ось той потенцiал,
який дозволяє Компанiї з оптимiзмом дивитися в майбутнє. 2. ОСНОВА ФОРМУВАННЯ
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Основа пiдготовки фiнансової звiтностi Консолiдована
фiнансова звiтнiсть Групи пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була
пiдготовлена у вiдповiдностi до принципу оцiнки за справедливою вартiстю.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, а всi суми округленi до
цiлих тисяч (грн000), крiм випадкiв, де вказано iнше. Основа консолiдацiї
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Групи та її дочiрнiх
компанiй за станом на 31 грудня 2018р. Дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються
Групою з дати придбання, що представляє собою дату отримання Групою контролю над
дочiрньою компанiєю, i продовжують консолiдуватися до дати втрати такого контролю.
Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той самий звiтний перiод, що
й звiтнiсть материнської компанiї на основi послiдовного застосування облiкової
полiтики для всiх компанiй Групи. Усi внутрiшньо груповi залишки, операцiї,
нереалiзованi доходи i витрати, що виникають в результатi здiйснення операцiй
усерединi Груп , та дивiденди повнiстю виключенi. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не
набули чинностi 1. Перше застосування МСФЗ та iнтерпретацiй Пiдприємство
застосувало всi МСФЗ, iнтерпретацiї та поправки до них, що мають ефективну дату
01.01.2018 року, у звiтному роцi. Ефект застосування нових та переглянутих
стандартiв: Стандарти та правки до них
Вплив поправок МСФЗ 9 Фiнансовi
iнструменти Пiдприємство має лише фiнансовi активи i зобов_язання, що
облiковувалися за попередньою облiковою полiтикою вiдповiдно до за вимогами МСФЗ 9
Фiнансовi iнструменти (2014), тому перехiд на МСФЗ 9 не вплинув на класифiкацiю i
оцiнку фiнансових активiв i зобов_язань, якi продовжують облiковуватися за
амортизованою вартiстю. МСФЗ 9 фундаментально змiнив пiдхiд до знецiнення
фiнансових активiв порiвняно з МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка.
МСБО 39 вимагав визнання знецiнення лише у випадку наявностi ознак знецiнення, якi
свiдчать, що воно вже вiдбулося станом на звiтну дату. Пiдприємство застосувало
спрощений пiдхiд до розрахунку резерву очiкуваних кредитних збиткiв щодо iншої
дебiторської заборгованостi, який передбачає їх оцiнку за весь термiн дiї
фiнансового iнструмента. Застосування моделi очiкуваних кредитних збиткiв призвело
до бiльш раннього визнання кредитних збиткiв i збiльшило суму резерву стосовно цих
фiнансових активiв. Положення облiкової полiтики Пiдприємства щодо зменшення

корисностi активiв iз застосуванням моделi очiкуваних кредитних збиткiв. Поправки
до: _ МСФЗ 15 Дохiд вiд договорiв з клiєнтами(та Поправки до МСФЗ 15) _
МСФЗ
2 Класифiкацiя та оцiнка платежiв на основi акцiй_
Застосування МСФЗ 9 Фiнансовi
iнструменти та МСФЗ 4 Страховi контракти _ поправки до МСФЗ 4_
МСБО 40
Iнвестицiйна нерухомiсть_
КТМФЗ Iнтерпретацiя 22 Аванси, сплаченi в iноземнiй
валютi_
МСФЗ 1 Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi_
МСБО 28 Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємстване вплинули на
фiнансовий стан, фiнансовi результати та фiнансову звiтнiсть, їх ефект вiдсутнiй.
2. Новi МСФЗ Станом на звiтну дату опублiковано наступнi МСФЗ, змiни до них та
iнтерпретацiї, ефективна дата яких не настала: Стандарти та правки до них
Ефективна дата _ МСФЗ 16 Оренда - Для орендарiв встановлено єдину модель
облiку оренди i немає необхiдностi визначати класифiкацiю оренди, всi договори
оренди вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан шляхом визнання активiв у формi
права користування i зобов'язань з оренди. Подвiйна модель облiку оренди
орендодавцем, класифiкацiя оренди визначається на основi критерiїв класифiкацiї,
аналогiчних МСБО 17 Оренда, модель облiку фiнансової оренди на основi пiдходiв до
облiку фiнансової оренди, аналогiчна МСБО 17, вона передбачає визнання чистої
iнвестицiї в оренду, що складається з дебiторської заборгованостi з оренди, i
залишкового активу, модель облiку операцiйної оренди на основi пiдходiв до облiку
операцiйної оренди, аналогiчно МСБО 17. Необов_язкове звiльнення щодо
короткострокової оренди - тобто оренди, термiн дiї якої становить не бiльше 12
мiсяцiв. Портфельний облiк договорiв оренди дозволений, якщо результати такого
облiку не будуть суттєво вiдрiзнятися вiд тих, якi були б отриманi в разi
застосування нових вимог до кожного договору окремо. Необов'язкове звiльнення щодо
оренди об'єктiв з низькою вартiстю - тобто активiв, вартiсть яких, коли вони новi,
не перевищує встановлену облiковою полiтикою, навiть якщо сумарна величина таких
договорiв оренди є iстотною. 01.01.2019 _
Поправки, пов'язанi з вступом в
силу МСФЗ 16 Оренда (МСФЗ 3 Об_єднання бiзнесу, МСБО 16 Основнi засоби, МСБО 1
Подання фiнансової звiтностi, МСФЗ 1 Перше застосування МСФЗ, МСФЗ 7 Фiнансовi
iнструменти: розкриття iнформацiї, МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти, МСФЗ 13 Оцiнка
справедливої вартостi, МСФЗ 15 Виручка по контрактах з клiєнтами, МСБО 2 Запаси,
МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв, МСБО 21 Вплив змiн валютних курсiв, МСБО 23
Витрати на позики, МСБО 37 Забезпечення, умовнi зобов_язання та умовнi активи,
МСБО 38 Нематерiальнi активи, МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть, МСБО 41 Сiльське
господарство)
01.01.2019 _
КТМФЗ (IFRIC) 23 Невизначенiсть щодо правил
обчислення податку на прибуток - Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб
використовуваний компанiєю пiдхiд 'рунтувався на тому, що краще прогнозує
результат вирiшення невизначеностi. Зокрема, компанiя повинна враховувати те, як
по її очiкуванням податковi органи будуть проводити перевiрку податкового облiку i
трактувань. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб компанiя виходила з того, що
податковi органи перевiрять всi суми, якi вони має право перевiрити, i
ознайомляться з усiєю пов'язаною iнформацiєю при проведеннi своєї перевiрки.
Компанiї повиннi враховувати ймовiрнiсть того, що податковi органи будуть приймати
або вiдхиляти невизначенi податковi трактування, при цьому облiковий процес буде
визначатися цiєю оцiнкою податкових органiв. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає вiд
компанiї необхiдної переоцiнки (змiни) судження або оцiнка, в разi змiни фактiв i
обставин, на яких 'рунтувалося це судження або оцiнка, а також в результатi
отримання нової iнформацiї, яка впливає на судження або оцiнку. Будь-якi такi
змiни повиннi враховуватися в подальшому (перспективно) вiдповiдно до МСБО 8
Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки. У таких випадках компанiї
повиннi застосовувати стандарт МСБО 10 Подiї пiсля звiтного перiоду, щоб
визначити, чи є змiна, що вiдбулася пiсля звiтного перiоду, коригуючих або
нерегульованим подiєю. 01.01.2019 _
Поправка до МСБО 28 Iнвестицiї в
асоцiйованi пiдприємства i спiльнi пiдприємства- 14A. Органiзацiя застосовує МСФЗ
9 також до iнших фiнансових iнструментiв в асоцiйованому або спiльному
пiдприємствi, до яких не застосовується метод участi в капiталi. До них
вiдносяться довгостроковi вкладення, якi, по сутi, складають частину чистих
iнвестицiй органiзацiї в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство.
01.01.2019 _
Поправка до МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти- Поправка дозволяє
застосовувати модель амортизованої вартостi до фiнансових iнструментiв, якi мають
опцiю дострокового погашення, незалежно вiд того, що при достроковому погашеннi
може виникнути компенсацiя (як позитивна, так i негативна) 01.01.2019 _
Поправка до МСБО 19 Виплати працiвникам - Поправки до МСБО 19 Виплати
працiвникамстосуються порядку облiку компанiями пенсiйних програм з визначеною
виплатою. Якщо до програми вносяться змiни (програма скорочується або по нiй
вiдбувається розрахунок), МСБО 19 вимагає вiд компанiї переоцiнки її чистих
активiв або зобов'язань за встановленими виплатами. Поправки вимагають вiд
компанiї використовувати новi припущення, використанi при проведеннi переоцiнки,
щоб визначити вартiсть послуг поточного перiоду i чистий вiдсоток на залишок
звiтного перiоду пiсля змiни програми з визначеною виплатою.
01.01.2019 _
Поправка до МСФЗ 3 Об_єднання бiзнесу- 42A. Якщо сторона угоди про спiльне

пiдприємство (як цей термiн визначено в МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть") отримує
контроль над бiзнесом, який є спiльною операцiєю (як цей термiн визначено в МСФЗ
11), i при цьому мала права на активи i несла вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями,
пов'язаними з цiєю спiльною операцiєю, безпосередньо до дати придбання, то дана
угода є об'єднанням бiзнесiв, якi здiйснюються поетапно. Отже, набувач повинен
застосовувати вимоги щодо об'єднання бiзнесiв, здiйснюваного поетапно, включаючи
переоцiнку часток участi в спiльних операцiях, що були ранiше, у спосiб,
передбачений в пунктi 42. При цьому набувач повинен переоцiнити всю наявну ранiше
частку участi в спiльних операцiях. 01.01.2019 _
Поправка до МСФЗ 11 Спiльна
дiяльнiсть- B33CA Сторона, яка є учасником спiльних операцiй, але не має спiльного
контролю, може отримати спiльний контроль над спiльними операцiями, дiяльнiсть в
рамках яких є бiзнес, як цей термiн визначено в МСФЗ 3. У таких випадках частки
участi в даної спiльної операцiї, що були ранiше, не переоцiнюються.
01.01.2019
_
Поправка до МСБО 12 Податки на прибуток- 57А. Органiзацiя повинна визнати
наслiдки з податку на прибуток, пов'язанi з дивiдендами, як вони визначенi в МСФЗ
9, коли вона визнає зобов'язання сплатити дивiденди. Наслiдки з податку на
прибуток щодо дивiдендiв пов'язанi бiльш безпосередньо з минулими операцiями чи
подiями, якi генерували розподiл прибутку, нiж з розподiлами на користь власникiв.
Тому органiзацiї слiд визнавати наслiдки з податку на прибуток щодо дивiдендiв у
складi прибуткiв або збиткiв, iншого сукупного доходу або в капiталi вiдповiдно до
того, де органiзацiя спочатку визнала такi минулi операцiї або подiї. 01.01.2019
_
МСБО 23 Витрати на позики- 14. Тiєю мiрою, в якiй органiзацiя запозичує
кошти на спiльнi цiлi i використовує їх для отримання квалiфiкованого активу,
органiзацiя повинна визначити суму витрат за запозиченнями, дозволену для
капiталiзацiї, шляхом множення ставки капiталiзацiї на суму витрат на даний актив.
Ставка капiталiзацiї визначається як середньозважене значення витрат за
запозиченнями стосовно всiх позик органiзацiї, що залишаються непогашеними
протягом перiоду. Однак органiзацiя повинна виключити з даного розрахунку суму
витрат за запозиченнями стосовно позик, отриманих спецiально для придбання
квалiфiкованого активу, до завершення практично всiх робiт, необхiдних для
пiдготовки цього активу до використання за призначенням або продажу. Сума витрат
за запозиченнями, яку органiзацiя капiталiзує протягом перiоду, не повинна
перевищувати суму витрат за запозиченнями, понесених протягом цього перiоду.
01.01.2019 _
МСФЗ 17 Страховi контракти - стандарт, що замiнить МСФЗ 4
Страховi контракти
01.01.2021 _
Концептуальнi основи фiнансової звiтностi
- Введено концепцiю дiяльностi керiвництва в iнтересах власникiв i уточнено
iнформацiю, виникає в зв'язку з цим. Повернено концепцiю обачностi, яка пiдтримує
нейтральнiсть iнформацiї i тому описує обачнiсть як обережнiсть при винесеннi
суджень в умовах невизначеностi. Невизначенiсть оцiнки є фактором, який може
вплинути на достовiрне надання iнформацiї. Суб_єкт, що звiтує - це органiзацiя,
яка за власною iнiцiативою складає або зобов'язана складати фiнансову звiтнiсть i
не обов'язково є юридичною особою. Актив - iснуючий економiчний ресурс,
контрольований органiзацiєю в результатi минулих подiй. Економiчний ресурс - це
право, яке може принести економiчнi вигоди. Зобов'язання - iснуючий обов'язок
органiзацiї передавати економiчний ресурс в результатi минулих подiй. Зобов'язання
- це обов'язкова вiдповiдальнiсть, якої у органiзацiї вiдсутня практична
можливiсть уникнути. Визнання - це процес фiксацiї для включення в звiт про
фiнансовий стан або в звiт (и) про фiнансовi результати статтi, яка вiдповiдає
визначенню активу, зобов'язання, капiталу, доходiв або витрат. Припинення визнання
- це виключення повнiстю або частково визнаної активу або зобов'язання зi звiту
про фiнансовий стан органiзацiї. Введено двi категорiї методiв оцiнки: Оцiнка на
основi iсторичної (первiсної) вартостi. Показники iсторичної вартостi надають
iнформацiю про об'єкти облiку, яка формується на основi iсторичної (первiсної)
суми операцiї або подiї. Оцiнка на основi поточної (переоцiненої) вартостi.
Показники поточної вартостi надають грошову iнформацiю про об'єкти облiку,
оновлену для вiдображення поточних умов на дату оцiнки. Методи оцiнки цiєї
категорiї можуть включати справедливу вартiсть, цiннiсть використання, вартiсть
виконання i поточну вартiсть. Введено термiн звiт (и) про фiнансовi результатидля
позначення Звiту про прибутки i збитки разом зi Звiтом про IСД. Звiт про прибутки
та збитки є основним джерелом iнформацiї про фiнансовi результати компанiї. За
замовчуванням всi доходи i витрати повиннi бути вiдповiдним чином класифiкованi i
включенi в звiт про прибутки i збитки.
01.01.2020 Пiдприємство у фiнансовiй
звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2018 р., не застосувала достроково
опублiкованi МСФЗ, поправки до них та iнтерпретацiї. Прогнозований (очiкуваний)
ступiнь впливу опублiкованих МСФЗ, поправок до них та iнтерпретацiй на наступнi
звiтнi перiоди: Ефект впливу суттєвий
Ефект впливу несуттєвий або вiдсутнiй
Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження щодо ефекти
потенцiйного впливу на фiнансову звiтнiсть _
МСФЗ 16 Оренда та пов_язанi з ним
поправки до МСФЗ 3 Об_єднання бiзнесу, МСБО 16 Основнi засоби, МСБО 1 Подання
фiнансової звiтностi, МСФЗ 1 Перше застосування МСФЗ, МСФЗ 7 Фiнансовi
iнструменти: розкриття iнформацiї, МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти, МСФЗ 13 Оцiнка

справедливої вартостi, МСФЗ 15 Виручка по контрактах з клiєнтами, МСБО 2 Запаси,
МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв, МСБО 21 Вплив змiн валютних курсiв, МСБО 23
Витрати на позики, МСБО 37 Забезпечення, умовнi зобов_язання та умовнi активи,
МСБО 38 Нематерiальнi активи, МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть, МСБО 41 Сiльське
господарство
_
КТМФЗ (IFRIC) 23 Невизначенiсть щодо правил обчислення
податку на прибуток_
Поправка до МСБО 28 Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства i
спiльнi пiдприємства_
Поправка до МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти_ Поправка до МСБО
19 Виплати працiвникам_ Поправка до МСФЗ 3 Об_єднання бiзнесу_
Поправка до МСФЗ
11 Спiльна дiяльнiсть_ Поправка до МСБО 12 Податки на прибуток_ МСФЗ 17 Страховi
контракти
_
Концептуальнi основи фiнансової звiтностi _
МСФЗ 16 Оренда.
Пiдприємство є орендарем офiсних примiщень i застосує МСФЗ 16 Оренда з 01.01.2019
року.. Пiдприємство планує скористатися виключеннями щодо короткострокової оренди
та оренди активiв низької вартостi, стосовно яких планується застосувати метод
рiвномiрного визнання витрат.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Групи пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi
дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов_язань
вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає
коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Компанiя не могла
продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до
принципiв безперервностi дiяльностi. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Групи затверджена до оприлюднення керiвником Компанiєю
26квiтня 2019 року. Суттєвi положення облiкової полiтики Загальнi положення щодо
облiкових полiтик Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi Ця
фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi справедливої вартостi, та оцiнки за
справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9
Фiнансовi iнструменти з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв,
дозволених МСФЗ 13 Оцiнки за справедливою вартiстю. Такi методи оцiнки включають
використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого
аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або
iншi моделi, визначенi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива
вартiсть фiнансових активiв i зобов_язань визначається з використанням наявної
iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Застосування iсторичної
собiвартостi використовується для оцiнки основних засобiв. Основа форсування
облiкових полiтик Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi,
правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi
фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО,
дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну
iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi
полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Облiкова
полiтика Компанiї розроблена та затверджена керiвництвом Компанiї вiдповiдно до
вимог МСБО 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки та iнших
чинних МСФЗ, а також МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти, який застосовується Компанiєю
ранiше дати набрання чинностi. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках Компанiя
обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй,
iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення
категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. Компанiєю не
вносились змiни до облiкової полiтики протягом 2018 року. Форма та назви
фiнансових звiтiв Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Групи вiдповiдають
вимогам, встановленим НП(С)БО 1 Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi. Облiковi
полiтики щодо фiнансових iнструментiв Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i
тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента.
Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз
застосуванням облiку за датою розрахунку. Компанiя визнає такi категорiї
фiнансових активiв: _
фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку; _
фiнансовi активи,
що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Компанiя визнає такi категорiї
фiнансових зобов'язань: _
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою
вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку. Пiд час
первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов_язання Компанiя
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю, якi безпосередньо належить до придбання
або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов_язання (окрiм фiнансових
активiв та фiнансових зобов_язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, iз
вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток). Витрати на здiйснення
операцiй, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або фiнансових
зобов_язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням
переоцiнки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складi звiту про
сукупнi доходи. Справедлива вартiсть означає суму, на яку може бути обмiняний
актив або виконане зобов'язання за угодою мiж добре поiнформованими, зацiкавленими
i незалежними сторонами. Справедлива вартiсть є поточною цiною покупця для
фiнансових активiв та поточною цiною продавця для фiнансових зобов'язань, якi

котируються на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на
активному ринку, якщо котирувальнi цiни регулярно повiдомляються фондовою бiржею
чи iншою установою, i якщо такi цинi вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi
угоди мiж незалежними сторонами. Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки
фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової
полiтики. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти Грошовi кошти складаються з готiвки в
касi, коштiв на поточних рахунках у банках, з безготiвкових коштiв, розмiщених на
депозитному рахунку на строк до трьох мiсяцiв, а також грошових коштiв в дорозi.
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi
вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний
ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових
коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж
три мiсяцi з дати придбання. Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови
вiдповiдностi критерiям визнання активами. Первiсна та подальша оцiнка грошових
коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх
номiнальнiй вартостi. У разi обмеження права використання коштiв на поточних
рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi
тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi не поточних
активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та
вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу
припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.
Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який
являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд
iншого суб_єкта господарювання. Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про
фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Пiдприємство стає стороною контрактних
вiдносин щодо цього iнструменту. Дебiторська заборгованiсть залежно вiд строку їх
погашення на кожну балансову дату подiляється на: _ поточну (строком погашення до
12 мiсяцiв зi звiтної дати, чи строком погашення бiльше 12 мiсяцiв, якщо у
товариства є намiри погасити її протягом i 2 мiсяцiв); _
довгострокову (строком
погашення бiльше 12 мiсяцiв вiд звiтної дати). Первiсна та подальша оцiнка
поточної дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка
дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на
дату оцiнки. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення
корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв i:
застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв
вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає
суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для
фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної
оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є
iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Компанiя розглядає при
визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення
корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк,
лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є
негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення
кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або
географiчному регiонi. Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в
наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення
може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання
зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi
сторнуєтьсяза рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку
чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона
списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi. Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за
справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. У разi змiн справедливої вартостi
дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни визнаються
у прибутку (збитку) звiтного перiоду. Фiнансовi активи, що оцiнюються за
справедливою вартiстю До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою
вартiстю, Компанiя вiдносить iнвестицiї в акцiї, iншi цiннi папери та корпоративнi
права. Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює їх за справедливою вартiстю.
Результати вiд змiни справедливої вартостi фiнансового активу визнаються прямо у
власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за
винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки
визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або
збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо iснує об_єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, сума
кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визначається > прибутку чи
збитку. Зобов_язання Кредиторська заборгованiсть Зобов_язання - заборгованiсть
Компанiї, що виникла в результатi минулих подiй, погашення якої призведе до

зменшення ресурсiв Компанiї, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди. Кредиторська
заборгованiсть залежно вiд строку її погашення на кожну балансову дату подiляють
на: _ поточну (строком погашення до 12 мiсяцiв зi звiтної дати, або строком
погашення бiльше 12 мiсяцiв, якщо у Компанiї є намiри погасити її протягом 12
мiсяцiв); _ довгострокову (строком погашення бiльше 12 мiсяцiв вiд звiтної дати).
Поточнi зобов_язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям
визнання зобов_язань. Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов_язань
здiйснюється за вартiстю погашення. Забезпечення Забезпечення визнаються, коли
Компанiя має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок
минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що
погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i можна достовiрне оцiнити суму зобов'язання. Пенсiйнi
зобов_язання Забезпечення визнаються, коли Компанiя має теперiшню заборгованiсть
(юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто
бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття
ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрне оцiнити суму
зобов'язання. Виплати працiвникам Компанiя визнає короткостроковi виплати
працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже
сплаченої суми. Компанiя визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат
працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання
працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Основнi засоби Визнання та оцiнка основних засобiв Компанiя визнає матерiальний
об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання його у процесi
своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiальнокультурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких
бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6 тис. грн. Компанiя оцiнює основнi
засоби за собiвартiстю придбання. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх
собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки
вiд зменшення корисностi. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, при
списаннi основних засобiв переноситься до нерозподiленого прибутку. Подальшi
витрати Компанiя не визнає в балансовiй вартостi об_єкта основних засобiв витрати
на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати
включаються до складу операцiйних витрат Компанiї. В балансовiй вартостi об'єкта
основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям
визнання активу. Амортизацiя основних засобiв Амортизацiя основних засобiв
розраховується прямолiнiйним методом згiдно iз строками корисного використання (
експлуатацiї) для кожного об_єкту: будiвлi - 20 рокiв; споруди- 15
рокiв; передавальнi пристрої - 10 рокiв; - машини та обладнання _ 2-5 рокiв; транспортнi засоби - 5 рокiв; iнструменти , прилади , iнвентар, меблi 4 роки; iншi основнi засоби _ 4 -12 рокiв. Капiтальнi вкладення в основнi
засоби амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю
активу починають, коли вiн стає придатним для використання з наступного мiсяця
пiсля введення в експлуатацiю. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат,
яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для
продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Зменшення корисностi
основних засобiв Компанiя зменшує балансову вартiсть активу до суми його
очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування
активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в
прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з
МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком
гудвiлу) в попереднiх перiодах, Компанiя сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися
попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля
визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується
в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi
необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного
використання. Iнвестицiйна нерухомiсть Визнання iнвестицiйної нерухомостi
Iнвестицiйна нерухомiсть визначається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є
ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов_язанi з
цiєю iнвестицiйною нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна
достовiрно оцiнити. Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримається з метою
отримання орендної оплати та другу частину для використання у процесi дiяльностi
Компанiї або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частими
об_єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути
проданi окремо. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi Первiсна
оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Компанiя обрало для
оцiнки об_єктiв iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно
до МСБО 16 та застосовує такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при
цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартiсть.
Непоточнi активи, утримуванi для продажу Облiковi полiтики щодо непоточних
активiв, утримуваних для продажу Компанiя класифiкує необоротнi активи та групи
вибуття як утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть пiдлягає

вiдшкодуванню, в основному, за допомогою їх продажу, а не в результатi тривалого
використання. Необоротнi активи та групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для
продажу, оцiнюються за найменшим з двох значень - балансової вартостi i
справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Критерiй класифiкацiї
об'єкта у якостi утримуваного для продажу вважається дотриманим лише в тому
випадку, якщо ймовiрнiсть продажу висока, а актив, або група вибуття можуть бути
проданi в своєму поточному станi. Керiвництво повинно мати твердий намiр вчинити
продаж необоротних активiв, у вiдношеннi яких повинна очiкуватись вiдповiднiсть
критерiям визнання в якостi завершеної операцiї продажу протяте м одного року з
дати класифiкацiї. Основнi засоби та нематерiальнi активи пiсля класифiкацiї як
утримуваних для продажу не пiдлягають амортизацiї. Прибуток або збиток, що виник в
результатi продажу активу, визначається як рiзниця мiж виручкою вiд продажу та
балансовою вартiстю активу, i вiдображається в звiтi про фiнансовi результати.
Оренда Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi
на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда.
Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду при передачi в оренду визнаються
як доходи, а при взяттi в оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi
протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi вiд оренди,
визнаються як витрати. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток являють
собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок
визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню)
щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Компанiї
за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату
балансу. Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку
зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у
результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в
балансi та їх податковою базою. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як
правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi
податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi
рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових
активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не
iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб
дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або
частково. Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як
очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або
зобов'язань. Компанiя визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i
включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки
виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд
об'єднання бiзнесу. Компанiя визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi,
якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi
в тому самому чи в iншому перiодi. Доходи та витрати Доходи та витрати визнаються
за методом нарахування. Дохiд - це валове надходження економiчних вигiд протягом
перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi суб_єкта господарювання, коли
власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв
учасникiв власного капiталу. Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки, коли
виникає зростання майбутнiх економiчних вигiд, пов_язаних зi збiльшенням активу
або зi зменшенням зобов_язання, i його можна достовiрно оцiнити. Визнання доходу
вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов_язань.
Дохiд має оцiнюватися за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або
пiдлягає отриманню. Справедлива вартiсть - це сума за якою можна обмiняти актив
або погасити заборгованiсть в операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та
незалежними сторонами. Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної
нерухомостi або iнших активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення
всiх наведених далi умов: а). Компанiя передало покупцевi суттєвi ризики i
винагороди, пов_язанi з власнiстю на фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну
нерухомiсть або iншi активи: б).
за Компанiєю не залишається анi подальша участь
управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай пов_язана з володiнням, анi
ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною
нерухомiстю або iншими активами; в).
суму доходу можна достовiрно оцiнити; г).
ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю;
д).
витрати, якi були або будуть понесенi у зв_язку з операцiєю, можна
достовiрно оцiнити. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення
незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня
завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Дохiд визнається за
принципом нарахування, незалежно вiд дати надходження коштiв i оцiнюється за
справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню на
дату балансу. Вiдповiдно до Концептуальної основи фiнансової звiтностi витрати це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов_язань, результатом чого є
зменшення власного капiталу, за винятком зменшення, пов_язаного з виплатами

учасникам. Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли виникає
зменшення майбутнiх економiчних вигiд, пов_язаних зi зменшенням активiв або
збiльшенням зобов_язання, якi можна достовiрно оцiнити. Вiдповiдно до
Концептуальної основи фiнансової звiтностi витрати визнаються у звiтi про прибутки
та збитки, коли виникає зменшення майбутнiх економiчних вигiд, пов_язаних iз
зменшенням активiв або збiльшенням зобов_язань, якi можна достовiрно вимiряти.
Витрати визнаються на основi безпосереднього зв_язку мiж понесеними витратами та
заробленим доходом вiд конкретних статей (господарських операцiй). Витрати
визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов_язань або зменшення активiв. Для прийняття
ефективних управлiнських рiшень Компанiя веде облiк витрат за їх функцiональним
призначенням та видiляє за економiчними елементами. За економiчними елементами
витрати подiляються на матерiальнi витрати, витрати на оплату працi, вiдрахування
на соцiальнi заходи, амортизацiя, iншi операцiйнi витрати. Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не
капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду.
Компанiя капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до
придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина
собiвартостi цього активу. Операцiї з iноземною валютою Операцiї в iноземнiй
валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну
Нацiонального банку України вiдповiдно до вимог МСБО 21 Вплив змiн валютних
курсiв. Умовнi зобов_язання та активи Компанiя не визнає умовнi зобов'язання в
звiтi про фiнансовий стан Групи. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається,
якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є
вiддаленою. Компанiя не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив
розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. Основнi припущення,
оцiнки та судження При пiдготовцi фiнансової звiтностi Групи Компанiя здiйснює
оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi,
грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень
мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому
досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обгрунтованими i за
результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та
зобов_язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Компанiї
iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд
цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що
характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й
розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ,
наведенi нижче. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних
МСФЗ Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або
умови, керiвництво Компанiї застосовує судження пiд час розроблення та
застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб
користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що
фiнансова звiтнiсть: _ подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати
дiяльностi та грошовi потоки Компанiї; _ вiдображає економiчну сутнiсть операцiй,
iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму; _
є нейтральною, тобто вiльною
вiд упереджень; _ є повною в усiх суттєвих аспектах. Пiд час здiйснення судження
керiвництво Компанiї посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує
їх у низхiдному порядку: а). вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та
пов_язанi з ними питання; б). визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки
активiв, зобов_язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової
звiтностi. Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї враховує найостаннiшi
положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi
застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу
професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою
вони не суперечать вищезазначеним джерелам. Операцiї, що не регламентованi МСФЗ
вiдсутнi. Судження щодо справедливої вартостi активiв Компанiї Протягом звiтного
2017 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням незалежних оцiнювачiв
не здiйснювалась. Керiвництво Компанiї вважає, що облiковi оцiнки та припущення,
якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не
доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що: а) вони з високим
ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на
припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних
курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки
iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; б) вплив змiн в оцiнках
на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи (витрати)
може бути значним. Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв
оцiнки також може мати вплив на передбачувану справедливу вартiсть. Судження щодо
змiн вартостi фiнансових активiв Керiвництво Компанiї вважає, що облiковi оцiнки
та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi
котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що: а)
вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки

оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв,
коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй;
б)
вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а
також на доходи (витрати) може бути значним. Якби керiвництво Компанiї
використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, курсiв
обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час
оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових
iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на
вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток. Використання рiзних
маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може маги значний вплив на
передбачувану справедливу вартiсть. Судження щодо змiн справедливої вартостi
фiнансових активiв Керiвництво Компанiї вважає, що облiковi оцiнки та припущення,
якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не
доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що: а) вони з високим
ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на
припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних
курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки
iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; б)
вплив змiни в
оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним. Якби керiвництво Компанiї використовувало iншi
припущення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного
рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша
або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi
ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi
чистий прибуток та збиток. Використання рiзних маркетингових припущень та/або
методiв оцiнки також може маги значний вплив на передбачувану справедливу
вартiсть. Судження щодо виявлених ознак знецiнення активiв На кожну звiтну дату
Компанiя проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської
заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх
знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного
судження керiвництва за наявностi об_єктивних даних, що свiдчать про зменшення
передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або
кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. При наявностi
об'єктивних свiдчень того, що первiсна вартiсть фiнансових iнвестицiй не може бути
вiдшкодованою, iнвестицiя вважається знецiненою. Кошти в банках, в яких розпочато
процедуру лiквiдацiї, перекласифiковуються до складу дебiторської заборгованостi
та визнається знецiнення, шляхом формування резерву сумнiвних боргiв. Ознаками
зменшення корисносте також є наявнiсть негативної фiнансової, а також не
фiнансової iнформацiї про дiяльнiсть емiтента, яка б свiдчила про
необ'рунтованiсть попереднiх очiкувань стосовно компенсацiйної вартостi придбаного
активу Судження очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Компанiї застосовує професiйне судження щодо термiнiв _ тримання
фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне
судження за цим питанням 'рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту,
його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi
можуть бути пов_язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним
керiвництву Компанiї фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових
iнструментiв. 3. IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ З метою управлiння група роздiлена на
бiзнес-пiдроздiли, виходячи з виробленої ними продукцiї i послуг, що надаються, i
складається з наступних восьми звiтних сегментiв: _ сегмент з виробництва зброї,
боїприпасiв, повiтряних та космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування
(ДАХК АРТЕМ) _
сегмент з виробництва iнструментiв (ПрАТ Iнструментальний завод)
_
сегмент з виробництва iнших дерев_яних будiвельних конструкцiй i столярних
виробiв (ПрАТ ДОЗ Явiр) _
сегмент з виробництва велосипедiв, дитячих та
iнвалiдних колясок (ПрАТ Завод Артемзварювання) _
сегмент з виробництва iнших
готових металевих виробiв (ПрАТ Завод Артеммаш) _
сегмент з надання послуг з
механiчного оброблення металевих виробiв (ПрАТ ВКФ АС) _
сегмент з надання
послуг з лиття легких кольорових металiв (ПрАТ ВЛКЗ) _
сегмент з надання
послуг кування, пресування, штампування, профiлювання, порошкова металургiя та
iнших послуг (ПрАТ АТП Артем-Авiа, ПрАТ Завод Универсал-А, ПрАТ Завод
Артемполiзварювання, ПрАТ Артем-Контакт, ПрАТ Завод Русава, ПрАТ НТВЦ Спектр-Т,
ПрАТ Завод електрохiмiчнихпокриттiв, ПрАТ Артемполiмер, ПрАТ "ПВФ Макрос").
Для цiлей подання звiтних сегментiв, зазначених вище, об'єднання операцiйних
сегментiв не проводилося. Керiвництво Компанiї здiйснює монiторинг операцiйних
результатiв дiяльностi кожного з пiдроздiлiв окремо для цiлей прийняття рiшень про
розподiл ресурсiв та оцiнки результатiв їх дiяльностi. Результати дiяльностi
сегментiв оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збиткiв, їх оцiнка
здiйснюється вiдповiдно до оцiнки операцiйного прибутку або збиткiв у
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Мiжсегментна виручка виключається при

консолiдацiї. Рiк, що закiнчився 31.12.2018
Виробництво зброї, боїприпасiв,
повiтряних та космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування
Виробництво
iнструментiв
Виробництво iнших дерев_яних будiвельних конструкцiй i столярних
виробiв
Виробництво велосипедiв, дитячих та iнвалiдних колясок
Виробництво
iнших готових металевих виробiв
Надання послуг з механiчного оброблення
металевих виробiв Надання послуг з лиття легких кольорових металiв
Надання
послуг кування, пресування, штампування, профiлювання, порошкова металургiя та
iнших послуг
Разом по сегментам Продажi зовнiшнiм клiєнтам 663 878
3 495
6 008 26 521
101
9 697 11 780
22 463
743 943 Фiнансовий
результат сегмента
10 197
136
73
1 633 -30
202
1
1 666 13
878 Операцiйнi активи
1 701 391
2 879 2 642 32 025
16 182
2 856 6 545
21 347
1 785 867 Операцiйнi зобов_язання 1 126 651
948
169
3 100
306
1 280 3 804 5 033 1 141291 Необоротнi активи
425 554
302
278
7 342 186
511
6 215 1 998 442386
Рiк, що закiнчився 31.12.2017
Виробництво зброї, боїприпасiв, повiтряних та космiчних лiтальних апаратiв,
супутнього устаткування Виробництво iнструментiв
Виробництво iнших дерев_яних
будiвельних конструкцiй i столярних виробiв
Виробництво велосипедiв, дитячих та
iнвалiдних колясок
Виробництво iнших готових металевих виробiв
Надання
послуг з механiчного оброблення металевих виробiв
Надання послуг з лиття легких
кольорових металiв
Надання послуг кування, пресування, штампування,
профiлювання, порошкова металургiя та iнших послуг
Разом по сегментам Продажi
зовнiшнiм клiєнтам
468 216
3 203 3 869 24 687
481
9 416 20 562
13 083
543 517 Фiнансовий результат сегмента
29 752
70
3
1 871 -95
922
782
550
33 855 Операцiйнi активи
1 448 680
2 884
2 823 47886 15 068
2 274 7 188 18 177
1 544 980 Операцiйнi
зобов_язання
1 064 767
1 034 1 437 12 834
137
1 355 7 674 3 570 1
092808 Необоротнi активи
428 882
338
243
5 558 273
579
6 200 2 181
444 254 Iнформацiя за географiчним розташуванням Виручка вiд зовнiшнiх
клiєнтiв
2018р 2017р Реалiзацiя продукцiї на внутрiшньому ринку
174 603
126 554 Реалiзацiя продукцiї на зовнiшньому ринку
472 136
416 963
Реалiзацiя продукцiї для оборонних вiдомств
97 204
- Разом виручка у
консолiдованому Звiтi про фiнансовi результати 743 943
543517 ?
4. ПРИМIТКИ
ДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ Нематерiальнi активи В статтi балансу Нематерiальнi
активинаведено такi нематерiальнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та
можуть бути iдентифiкованi, з урахуванням умов: ?
iснування ймовiрностi
одержання майбутнiх економiчних вигiд, пов_язаних з їх використанням; ?
можливостi достовiрного визначення собiвартостi активу. Вiдповiдно до вимог
облiкової полiтики пiдприємства нематерiальнi активи групуються за наступними
групами, зокрема: ?
права користування природними ресурсами; ?
права
користування майном; ? права на комерцiйнi позначення; ? права на об_єкти
промислової власностi; ?
авторське право та сумiжнi з ним права; ? iншi
нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи вiдображенi в звiтностi за iсторичною
вартiстю, визначеною на дату переходу на МСФЗ та за собiвартiстю тi, що отриманi
пiсля такого переходу. Лiцензiї вiдображаються з урахуванням накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя розраховується з
використанням прямолiнiйного методу розподiлу собiвартостi лiцензiй протягом
оцiночних строкiв їх використання якi встановлюються при визнаннi цього об_єкту
активом. Програмне забезпечення комп_ютерiв вiдображено в звiтностi за iсторичною
вартiстю, визначеною на дату переходу на МСФЗ та за вартiстю, визначеною на
пiдставi витрат, понесених на придбання програмного забезпечення пiсля такого
переходу. Програмне забезпечення комп_ютерiв вiдображається з урахуванням
накопиченої амортизацiї та визнаних збиткiв вiд зменшення корисностi. Програмне
забезпечення амортизується виходячи з оцiночних строкiв корисного використання в
перiодi вiд 2 до 10 рокiв за прямолiнiйним методом. Станом на 31 грудня за статтєю
балансу Нематерiальнi активи вiдображено:
2018 тис. грн.
2017 тис. грн.
Нематерiальнi активи, в т.ч.: 1 952 2 187 Права на комерцiйнi позначення
21
19 Iншi нематерiальнi активи 1 931 2 168 Узгодження балансової вартостi
нематерiальних активiв наведено нижче:
2018 р. Права на комерцiйнi
позначення Авторське право та сумiжнi з ним права
Iншi нематерiальнi активи
Разом Первiсна вартiсть на 01.01.2018 р., тис. грн. 26
9
3 793 3 828
Надiйшло, тис. грн.
3
107
110 Вибуло, тис. грн.
-3
-14
-17 Первiсна вартiсть на 31.12.2018 р., тис. грн.
29
6
3 886 3 921
Знос на 01.01.2018 р., тис. грн.
(7)
(9)
(1 625)
(1 641) Вибуло
3
14
17 Амортизацiя за 2018 рiк, тис. грн.
(1)
(344) (345)
Знос на 31.12.2018 р. тис. грн.
(8)
(6)
(1 955)
(1 969) Балансова
вартiсть на 01.01.2018 р., тис. грн.
19
2 168 2 187 Балансова
вартiсть на 31.12.2018 р., тис. грн.
21
1 931 1 952 2017 р.
Права
на комерцiйнi позначення
Авторське право та сумiжнi з ним права
Iншi
нематерiальнi активи
Разом Первiсна вартiсть на 01.01.2017 р., тис. грн. 26
9
3 466 3 501 Надiйшло, тис. грн.
328
328 Вибуло, тис.
грн. -1
-1 Первiсна вартiсть на 31.12.2017 р., тис. грн.
26

9
3 793 3 828 Знос на 01.01.2017 р., тис. грн. (2)
(9)
(1 331)
(1 342) Вибуло
1
1 Амортизацiя за 2017 рiк, тис. грн.
(5)
(295) (300) Знос на 31.12.2017 р. тис. грн.
(7)
(9)
(1
625) (1 641) Балансова вартiсть на 01.01.2017 р., тис. грн.
24
2 135
2 159 Балансова вартiсть на 31.12.2017 р., тис. грн. 19
2
168
2 187 Основнi засоби За статтею Балансу Основнi засобивраховано необоротнi
матерiальнi об_єкти, якi: ? утримуються для використання у виробництвi,
постачаннi товарiв, наданнi послуг; ?
використовуються, за очiкуванням,
протягом термiну бiльше одного року; ?
за своєю вартiстю перевищують 6 тис. грн.
За прийнятою облiковою полiтикою основнi засоби розподiляються за наступними
класами: ? земля; ?
будiвлi та споруди; ?
машини та обладнання; ? транспортнi
засоби; ?
iншi основнi засоби. Амортизацiя основних засобiв, розраховується з
використанням прямолiнiйного методу протягом оцiночного строку використання,
виходячи з наступних оцiночних строкiв корисної експлуатацiї активу: № Назва
пiдкласу
Оцiночнi строки, рокiв 1.
Земля Амортизацiя не нараховується 2.
Будiвлi та споруди
15-20 3.
Машини та обладнання
2-5 4.
Транспортнi засоби
5 5. Iншi основнi засоби
4-12 Станом на 31
грудня в статтi балансу Основнi засоби вiдображено: Основнi засоби, у тому числi:
2018 тис. грн.
2017 тис. грн. Земельнi дiлянки
189 643
189 643
Будинки та споруди
56 298
60 153 Машини та обладнання 135 493
145
849 Транспортнi засоби 665
890 Прилади та iнвентар 9 668 6 656 Iншi основнi
засоби
1 851 2 086 МНМА 355
353 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
24
671
31 809 Аванси за Основнi засоби
155
Разом
418 799
437 439
Узгодження балансової вартостi основних засобiв наведено нижче: 2018 тис. грн.
Земельнi дiлянки Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортнi
засоби
Прилади та iнвентар
Iншi основнi засоби
МНМА Аванси за ОЗ
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Разом Первiсна вартiсть на 01.01.2018
189 643
146 314
244 517
10 245
24 232
9 968
13
685
31 809
670 413
Надiйшло
564
9 038
35
4 937
38
1 937
155
5 962
22 666 Вибуло
(76 ) (371 )
(34 ) (60 )
(544 )
(13 100 )
(14 185 ) Iнше зменшення
(2 ) (85)
(87) Первiсна вартiсть на
31.12.2018 189 643
146 800
253 099
10 246
29 109
10 006
15 078
155
24 671
678 807 Знос на 01.01.2018
0
86 161
98 667
9 355
17 576
7 882
13 333
232
974 Амортизацiя за 2018 рiк
4 413
19 302
260
1 925
273
1 934
28 107 Вибуло
(72 ) (363 )
(34 ) (60 )
(544 )
(1 073 ) Знос на 31.12.2018
0
90 502
117
606
9 581
19 441
8 155
14 723
0
260 008 Балансова
вартiсть на 01.01.2018 189 643
60 153
145 850
890
6 656
2 086
352
31 809
437 439 Балансова вартiсть на 31.12.2018 189 643
56 298
135 493
665
9 668
1 851
355
155
24 671
418 799 2017 тис. грн. Земельнi дiлянки Будинки та споруди
Машини та
обладнання Транспортнi засоби
Прилади та iнвентар
Iншi основнi засоби
МНМА Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Разом Первiсна вартiсть на
01.01.2017 189 643
142 541
121 212
10 106
19 986
8 842
11 731
35 277
539 338
Надiйшло
0
3 893
124 034
177
4 273
1 113
2 466
132 487
268 443
Вибуло 0
(119 )
(737 )
(37 ) (30 ) (2 ) (511 )
(135 956 ) (137 392 )
Дооцiнка
0
0
8
0
0
0
0
0
8
Iншiзбiльшення/зменшення
0
(1 ) 0
(1 ) 3
15
(1 ) 1
16
Первiсна вартiсть на 31.12.2017
189 643
146 314
244 517
10 245
24 232
9 968
13 685
31 809
670 413
Знос на 01.01.2017
0
82 208
90 437
9 087
16 537
7 343
11 549
0
217 161
Амортизацiя за 2017 рiк 0
3 980
8 856 314
1 163
540
2 292
0
17 145 Вибуло за рiк (знос) 0
(28 ) (727 )
(37 ) (30 ) (1 ) (509 )
0
(1 332 ) Iнше збiльшення (зменшення)
0
1
102
(9 ) (94 ) 0
0
0
0
Знос на 31.12.2017 0
86 161
98 668
9 355
17 576
7 882
13 332
0
232 974 Балансова вартiсть на 01.01.2017 189 643
60 333
30 775
1 019
3 449
1 499
182
35 277
322 177
Балансова
вартiсть на 31.12.2017 189 643
60 153
145 849
890
6 656
2 086
353
31 809
437 439 Повнiстю замортизованi активи Станом на 31.12.2018
р. в складi основних засобiв враховано за первiсною вартiстю в сумi 45841 тис.
грн. основнi засоби, якi були повнiстю замортизованi, але продовжували перебувати
в експлуатацiї. Станом на 31.12.2016 р. цей показник становить суму 30 918 тис.
грн. Активи, що тимчасово не використовуються Станом на 31.12.2017 р. в складi
основних засобiв облiковуються за балансовою вартiстю в сумi 18 тис. грн. основнi
засоби, якi тимчасово не використовуються вiдповiдно до Закону України вiд
22.10.1993 № 3543-ХII Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiюта Положення про
вiйськово-транспортний обов_язок, затверджене Постановою КМУ № 1291 вiд

28.12.2000, i згiдно з рiшеннями Шевченкiвського РВК в м. Києвi та Шевченкiвської
РДА в м. Києвi. Станом на 31.12.2018 р. цей показник становить суму 18 тис. грн.
Активи, що придбанi за рахунок цiльового фiнансування Протягом 2018 рiк надiйшло
основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування в сумi 63 тис. грн. Фiнансовi
iнвестицiї Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi
в капiталi iнших пiдприємств В рядку Балансу Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
вiдображенi iнформацiя про володiння акцiями та корпоративними правами
пiдприємств, в яких Група має участь. Вказанi iнвестицiї квалiфiкованi як такi, що
облiковуються за методом участi в капталi. № п/п
Назва Станом на 31.12.2018
тис. грн.
Станом на 31.12.2017 тис. грн. 1
Довгостроковiфiнансовiiнвестицiї,
щооблiковуються за методом участi в капiталiiншихпiдприємств.
1 149 1 149
Iнформацiя про фiнансовi iнвестицiї Компанiй в яких Група має участь № п/п
Назва
Станом на 31.12.2018 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 тис. грн. 1
ТОВ
Авiста
150
150 2 ТОВ ТД АРТЕМ
510
510 3 ПрАТ Артембудсервiс
223
223 4 ДП Артеммедмаркет 45
45 5 ПрАТ Аура
110
110 6 ТОВ МАК 2
6
6 7
Асоцiацiя Ортомет 3
3 8
ТОВ Спецсервiс
4
4 9
АРТЕМ-БАНК
АТ
100
100
Разом 1 149 1 149 Iншi фiнансовi iнвестицiї У складi iнших
фiнансових iнвестицiй вiдображено iнвестицiї в компанiї, в яких Група має
незначний вiдсоток участi i якi вiдображенi за собiвартiстю № п/п
Назва
Станом на 31.12.2018 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 тис. грн. 1
Iншi
фiнансовi iнвестицiї
1 309 1 325 Запаси За статтею балансу запасинаведено
активи, якi: ?
утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу; ? перебувають
в процесi виробництва для такого продажу; або ? iснують у формi основних чи
допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або наданнi послуг.
Товарно-матерiальнi запаси включають сировину, готову продукцiю, незавершенi
роботи i товари для перепродажу, якi оцiнюються за собiвартiстю або чистою
вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яке значення є меншим. При вiдпуску у
виробництво, з виробництва, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за
методом iдентифiкацiйної собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Собiвартiсть
готової продукцiї i незавершеного виробництва включає сировину, прямi
трудовитрати, iншi прямi витрати та iншi витрати виробництва (на пiдставi
звичайної виробничої потужностi). Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну
цiну продажу мiнус всi оцiночнi витрати на завершення i продаж. Запаси було
вiдображено в балансi за умови iснування ймовiрностi отримання пiдприємством
майбутнiх економiчних вигiд, пов_язаних з їх використанням, а також за умови
можливостi достовiрного визначення їх вартостi. Одиницею бухгалтерського облiку
запасiв є їх найменування. На кожну звiтну дату запаси оцiнювалися за найменшою з
двох оцiнок - собiвартiстю або чистою продажною цiною (вартiстю реалiзацiї).
Списання балансової вартостi запасiв до чистої вартостi реалiзацiї здiйснювалося
шляхом створення резерву знецiнення запасiв. У складi запасiв, iз врахуванням
зменшення на суми створених резервiв знецiнення, було вiдображено: Вид запасiв
Станом на 31.12.2018, тис. грн.
Станом на 31.12.2017, тис. грн.
Незавершене виробництво 333 182
281 208 Готова продукцiя
13 802
15
613 Товари 15 986
11 720 Сировина i матерiали 633 980
665 729 Разом
996 950
974 270 Дебiторська заборгованiсть За статтею Балансу
Довгострокова дебiторська заборгованiстьвiдображено заборгованiсть за майно
передане в фiнансову оренду та позики працiвникам Довгострокова дебiторська
заборгованiсть
Станом на 31.12.2018 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 тис.
грн. Майно передане в фiнансову оренду
71
1 152 Довгострокова заборгованiсть
1 562 999 За вирахуванням резерву 1 633 2 151 За статтею Балансу
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послугивiдображено суму торгової
дебiторської заборгованостi покупцiв за наданi їм продукцiю, товари, роботи або
послуги (крiм заборгованостi, забезпеченої векселем). Дебiторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги
Станом на 31.12.2018 тис. грн.
Станом на
31.12.2017 тис. грн. Первiсна вартiсть
118 682
41 272 Резерв сумнiвних
дебiторiв
-24 207
-22 213 За вирахуванням резерву
94 475
19 059 За
статтею Балансу Дебiторська заборгованiсть за виданими авансамивiдображено суму
авансiв, наданих iншим пiдприємствам в рахунок наступних платежiв. Вказанi суми
вiдображенi в звiтностi за вирахуванням сум сплаченого до бюджету податку на
додану вартiсть ПДВ. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
Станом на
31.12.2018 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 тис. грн. Первiсна вартiсть
306
305
151 671 Резерв на знецiнення -25 834
-23 388 За вирахуванням резерву на
знецiнення 280 471
128 283 За статтею Балансу Дебiторськазаборгованiсть за
розрахунками з бюджетомвiдображенодебiторськузаборгованiстьфiнансових i
податковихорганiв, а також переплату за податками, зборами та iншими платежами до
бюджету. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
Станом на
31.12.2018 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 тис. грн. Передплата з податку на
прибуток
25 654
23 700 ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню
370
10 730
Передплата з iнших податкiв та зборiв
298
697 Разом
26 322
35 127 За
статтею Балансу Iнша поточна дебiторська заборгованiстьвiдображено заборгованiсть
дебiторiв, що не може бути включена в iншi статтi дебiторської заборгованостi.

Склад iншої поточної дебiторської заборгованостi наведено нижче: Iнша поточна
дебiторська заборгованiсть
Станом на 31.12.2018 тис. грн.
Станом на
31.12.2017 тис. грн. Розрахунки з iншими дебiторами 52 276
47 152 Розрахунки
з державними цiльовими фондами
15
372 Розрахунки за претензiями 1
26
Розрахунки за вiдшкодування завданих збиткiв
0
0 Розрахунки за страхуванням
118
915 Розрахунки з iншими кредиторами 8
567 Резерв на знецiнення
iншої поточної дебiторськiй заборгованостi
-47 848
-37 482 Разом
4 570
11 550 За статтею Балансу Iншi оборотнi актививiдображено непiдтверджений
податковий кредит. Склад iнших оборотних активiв наведено нижче: Iншi оборотнi
активи
Станом на 31.12.2018 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 тис. грн.
Податковий кредит непiдтверджений 799
591 Разом
799
591 Грошовi кошти
Грошовiкошти в Балансiпредставленi за статтеюГрошовi кошти, що включають: Грошовi
кошти Станом на 31.12.2018 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 тис. грн. Грошовi
кошти в банках
382 276
376 098 Грошовi кошти в касi 4
2 Грошовi кошти в
дорозi в iноземнiй валютi
0
0 Разом
382 280
376 100 Власний
капiтал Статутний капiтал За статтею Балансу Статутний капiталнаведено станом на
31.12.2018 р. загальний розмiр статутного капiталу 62 563 тис. грн., який подiлено
на 250 253 397 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. за акцiю.
Кiлькiсть акцiй, шт.
Номiнальна вартiсть, грн.
31.12.2018 р., тис. грн.
31.12.2017 р., тис. грн.
01.01.2017 р., тис. грн. 250 253 397
0,25
62 563
62 563
62 563 Акцiй на пред_явника, привiлейованих акцiй,
процентних та безпроцентних облiгацiй Компанiя не випускала. Привiлеїв та
обмежень, пов_язаних з акцiями не має. Засновником Компанiї є держава, вiд iменi
якої управлiння корпоративними правами здiйснює ДК Укроборонпром. Єдиним
акцiонером Компанiї є держава в особi ДК Укроборонпром. Капiтал у дооцiнках За
статтею Балансу Капiтал у дооцiнкахнаведена сума дооцiнки групи основних засобiв _
вимiрювальнi прилади: Капiтал у дооцiнках тис. грн. На 1 сiчня 2017 р. 4 136
Списано в зв_язку iз лiквiдацiєю необоротних активiв 1 На 1 сiчня 2018 р.
4 137
Списано в зв_язку iз лiквiдацiєю необоротних активiв -6 На 31 грудня 2018 р. 4 131
Додатковий капiтал За статтею Додатковий капiталвiдображено сумi по безоплатно
отриманим необоротним активам Додатковий капiтал
тис. грн.. Станом на
01.01.2017 р.
3 109 Безоплатно отриманi основнi засоби 14 Амортизацiя
(20)
Станом на 31.12.2017 р. 3 103 Амортизацiя (19) Станом на 31.12.2018 р. 3 084
Резервний капiтал Вiдповiдно до вимог Статуту Компанiї, Компанiя створює резервний
фонд у розмiрi не менше 25% статутного фонду (капiталу) шляхом щорiчних
вiдрахувань у розмiрi не менше 5% вiд суми прибутку до досягення його
встановленого розмiру. Розрахунково 25% статутного фонду (капiталу) дорiвнюють
сумi 15 641 тис. грн. Станом на 31.12.2017 р. резервний капiтал Компанiї був
сформований в сумi 320 тис. грн., що менше нiж визначений Статутом розмiр25% вiд
заявленого статутного капiталу. Станом на 31.12.2018 р. розмiр сформованого
резервного капiталу збiльшився на 1 323 тис. грн. та становить 1 643 тис. грн..
Iнформацiя про розмiр резервного капiталу набедена в таблицi: на 31.12.2018р.,
тис. грн.
на 31.12.2017 р., тис. грн. на 01.01.2017 р., тис. грн. 1 643 320
320 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
Належить власникам
материнської компанiї
Неконтрольована частка Залишок на 01.01.2018, тис. грн.
437 476
32 961 Прибуток (збиток) за 2018 р., тис. грн. 12 065
1 813
Розподiл прибутку: оплати власникам (дивiденди) (22 998)
(3 027) Iншi змiни
(1 318)
Залишок на 31.12.2018, тис. грн. 425225
31 745
Довгостроковi зобов_язання Довгостроковi зобов_язання i забезпечення Суми
зобов_язань було вiдображено в балансi за умови iснування ймовiрностi зменшення
економiчних вигiд в майбутньому внаслiдок погашення зобов_язань, а також за умови
достовiрного визначення оцiнки зобов_язання. Цiльове фiнансування За статтею
балансу Цiльове фiнансування станом на 31.12.2018 р. вiдображено суму грошових
коштiв отриманих Компанiєю, як цiльове фiнансування, що не є поточним
зобов'язанням, в загальнiй сумi 470 451тис. грн. Станом на 31.12.2017 р. в
загальнiй сумi 256 323 тис. грн. Iншi довгостроковi зобов_язання За статтею
балансу Iншi довгостроковi зобов_язання станом на 31.12.2018 р. вiдображено
частину Доходiв майбутнiх перiодiв, , що не є поточними зобов'язанням, в
загальнiй сумi 88 122 тис. грн. Станом на 31.12.2017 р. в загальнiй сумi 99 545
тис. грн. Поточнi зобов_язання Короткостроковi кредити банкiв За статтею балансу
Короткостроковi кредити банкiвстаном на 31.12.2018р.вiдображено суму простроченої
заборгованостi Компанiї перед банками за отриманими вiд них позиками, в загальнiй
сумi 344 562 тис. грн. Станом на 31.12.2017 р. в загальнiй сумi 355 501 тис. грн.
Короткостроковi кредити банкiв
Процентна ставка Термiн погашення Станом на
31.12.2018р. тис. грн. Станом на 31.12.2017р. тис. грн. Кредитна лiнiя на суму 10
483 410,71 грн. одержана 19.08.2013р., дата погашення 01.04.2017р.
21
01.04.2017 10 483
10 483 Кредитна лiнiя на суму 6 653 300,20 доларiв
США одержана 20.01.2014р., дата погашення 01.04.2017р.
12
01.04.2017 184
218
186 740 Кредитна лiнiя на суму 1 998 988,09 Євро одержана 14.05.2014р., дата
погашення 17.11.2016р. 14
17.11.2016 0
66 957 Кредитна лiнiя на суму 2 726
371,23 Євро одержана 12.09.2014р., дата погашення 17.11.2016р.
13,5 17.11.2016

0
91 321 Договiр №6NUA-EA-2018-09-12-000005-b вiд 06.11.2018
17.11.2016 63 396
0 Договiр №7UA-EA-2018-09-12-000005-b вiд 06.11.2018
17.11.2016 86 465
0 Разом короткостроковi кредити банкiв: 344 562
355 501 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги За
статтею Балансу Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги(вiдображено суму заборгованостi перед постачальниками та пiдрядниками за
матерiальнi цiнностi, виконанi роботи i отриманi послуги (крiм заборгованостi,
забезпеченої векселями). Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги
Станом на 31.12.2018 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 тис. грн.
69 844
55 395 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з
бюджетом За статтею Балансу Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з
бюджетомнаведено заборгованiсть за всiма видами платежiв до бюджету: Поточна
кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
Станом на 31.12.2018
тис. грн.
Станом на 31.12.2017 тис. грн. Податок на прибуток
920
626 ПДВ
14 840
1 476 Iншi податки
1 139 143 Разом
16 899
2 245
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi За статтею
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працiвiдображено
поточну заборгованiсть пiдприємства з оплати працi, у розмiрi: Поточна
кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi Станом на 31.12.2018
тис. грн.
Станом на 31.12.2017 тис. грн.
3 215 2 036 Поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками зi страхування За статтею Поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками зi страхуваннявiдображено поточну заборгованiсть
пiдприємства з оплати єдиного соцiального внеску, у розмiрi: Поточна
кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування Станом на 31.12.2018
тис. грн.
Станом на 31.12.2017 тис. грн.
483
373 Поточна кредиторська
заборгованiсть за одержаними авансами За статтею Поточна кредиторська
заборгованiсть за одержаними авансамивiдображено поточну заборгованiсть
пiдприємства за одержаними авансами в сумi, що очищена вiд ПДВ: Поточна
кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
Станом на 31.12.2018 тис.
грн. Станом на 31.12.2017 тис. грн.
185 552
183 057 Поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з учасниками За статтею Поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з учасникамивiдображено поточну заборгованiсть за
нарахованими дивiдендами: Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з
учасниками Станом на 31.12.2018 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 тис. грн.
1 573 1 682 Поточнi забезпечення За статтею Поточнi забезпеченнянаведено
суму забезпечень, якi планується використати протягом 12 мiсяцiв з дати балансу,
для покриття витрат, щодо яких вiдповiдне забезпечення було створено, а саме:
Поточнi забезпечення
Станом на 31.12.2018 тис. грн.
Станом на 31.12.2017
тис. грн. Забезпечення гарантiйних зобов_язань 56 052
121 550 Забезпечення
виплат вiдпусток та заохочень 28 033
21 125 Резерв по судовим позовам 24
727
Разом
108 812
142 675 Доходи майбутнiх перiодiв Доходи майбутнiх
перiодiв - кошти, отриманi у звiтному перiодi, але якi вiдносяться вiдповiдно до
бухгалтерської звiтностi до майбутнiх звiтних перiодiв. За статтею балансу Доходи
майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2018 р. вiдображено вартiсть основних засобiв,
придбаних за рахунок цiльового фiнансування, яка буде з амортизована протягом
наступних 12 мiсяцiв та становить 11 486 тис. грн. Станом на 31.12.2017 р. в
загальнiй сумi 11 473 тис. грн. Iншi поточнi зобов_язання В складi Iнших поточних
зобов_язаньвраховано: Iншi поточнi зобов_язання
Станом на 31.12.2018 тис.
грн. Станом на 31.12.2017 тис. грн. Розрахунки з пiдзвiтними особами 14
319
Розрахунки за нарахованими вiдсотками
125 048
84 632 Розрахунки з iншими
кредиторами 273 668
253 402 Податковi зобов_язання
115
0 Разом
398
845
338 353 Дохiд Дохiд вiд продажу товарiв визнавався, якщо задовольнялися всi
перерахованi нижче умови: _ пiдприємством було переданi покупцевi суттєвi ризики
та вигоди, пов'язанi з власнiстю на товар; _
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; _
суму
доходу можна було достовiрно оцiнити; _ ймовiрно, до пiдприємства надiйдуть всi
економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; _
витрати, понесенi у зв_язку з
операцiєю, можливо достовiрно оцiнити. Дохiд, який виникав в результатi
використання Компанiєю активiв, що приносили вiдсотки та дивiденди визнавався
якщо: _
iснувала ймовiрнiсть надходження до суб_єкта господарювання
економiчних вигiд, пов_язаних з такою операцiєю; _
суму доходу можливо було
достовiрно оцiнити; при цьому: _
вiдсотки визнавалися iз застосуванням
ефективної ставки вiдсотка; _ дивiденди визнавалися, на пiдставi встановленого
права на отримання виплати. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг), складав: Доходи
2018 р. тис. грн. 2017 р. тис. грн.
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї
743 943
240 390 в т.ч. експорт 472
136
138 030 в т.ч. в Українi
271 807
102 360 Дохiд вiд iншої реалiзацiї
та iнших послуг
0
303 127 Разом чистий дохiд
743 943
543517
В складi
Iнших операцiйних доходiввраховано: Iншi операцiйнi доходи
2018 р. тис. грн.
2017 р. тис. грн. Дохiд вiд купiвлi-продажу iноземної валюти
169
376

Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв
46 374
9 374 Дохiд вiд
операцiйної оренди активiв
29 183
17 549 Дохiд вiд операцiйної курсової
рiзницi
91 477
35 387 Одержанi штрафи, пенi, неустойки 71
81
Вiдшкодування ранiше списаних активiв
0
10 Дохiд вiд списання кредиторської
заборгованостi
149
38 Дохiд вiд безоплатно одержаних оборотних активiв 2
5 Вiдсотки за залишками грошових коштiв на поточних рахунках
1 976 2 520
Дохiд вiд перерахунку резерву сумнiвних боргiв* 2 427 4 355 Iншi доходи вiд
операцiйної дiяльностi* 60 675
423 Iншi операцiйнi доходи, разом 232 503
70 118 В складi Iнших фiнансових доходiввраховано: Iншi фiнансовi доходи
2018 р. тис. грн. 2017 р. тис. грн. Процентнi доходи 20 760
5 670 Разом
20 760
5670 В складi Iнших доходiввраховано: Iншi доходи 2018 р.
тис. грн.
2017 р. тис. грн. Дохiд вiд безоплатно одержаних активiв (Цiльове
фiнансування)
11 493
24 175 Дохiд вiд перерахунку забезпечення по
гарантiйному зобов_язанню
0
54 210 Дохiд вiд списання кредиторської
заборгованостi за рiшенням суду
0
23 349 Iншi доходи
23 320
758
Разом 34 813
102 492 Витрати Витрати було вiдображено в бухгалтерському
облiку одночасно зi зменшенням активiв або зi збiльшенням зобов_язань. Витрати
звiтного перiоду визнавались або зменшенням активiв або збiльшенням зобов_язань,
що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства, за умови, якщо цi
витрати можливо було достовiрно оцiнити. У випадку, якщо актив забезпечував
одержання економiчних вигiд протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати
визнавались шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними
звiтними перiодами. Не визнавались витратами та не включались до звiту про
фiнансовi результати: _ попередня (авансова) оплата запасiв, робiт, послуг; _
погашення одержаних позик. До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт,
послуг) було включено: _
прямi матерiальнi витрати; _ прямi витрати на оплату
працi; _
iншi прямi витрати; _
загальновиробничi витрати Собiвартiсть
реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг), включає: Елементи витрат в
собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2018 р. тис. грн.
2017 р. тис. грн. Витрати на сировину та основнi матерiали 128 640
100
128 Витрати на паливо
1 449 2 058 Витрати на електроенергiю
10 250
10
425 Витрати на оплату працi 52 158
33 475 Вiдрахування на соцiальнi заходи
11 447
7 357 Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об_єктiв в
робочому станi
82
76 Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв
1 817 1 197 Послуги стороннiх органiзацiй 80 018
1 669 Транспортнi
витрати
0
373 Спецiальне технiчне оснащення та спецiальнi витрати
0
613 Загальновиробничi витрати 251 647
125 805 Разом
537 508
283
176 Витрати, пов_язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не було включено до
собiвартостi реалiзованої продукцiї, подiлено на адмiнiстративнi витрати, витрати
на збут та iншi операцiйнi витрати. Складовi та розмiр Адмiнiстративних
витратнаведено в наступнiй таблицi: Адмiнiстративнi витрати
2018 р. тис. грн.
2017 р. тис. грн. Витрати на оплату працi 75 384
65 783 Вiдрахування на
соцiальнi заходи 12 805
11 682 Витрати на службовi вiдрядження
876
2 641
Податки
0
576 Органiзацiйно технiчнi послуги 1 414 950 Амортизацiя
основних засобiв та нематерiальних активiв
408
562 Консультацiйнi та
iнформацiйнi послуги
940
774 Витрати на утримання ОЗ
138
554 Витрати на
аудиторськi послуги
460
250 Витрати, пов_язанi з використанням власних
службових автомобiлiв
5 101 7 086 Розрахунково- касове обслуговування 2 153 2 387
Комунальнi платежi
3 021 2 125 Витрати на зв'язок
594
850 Поштовоканцелярськi витрати
255
245 Iншi
2 158 1 627 Всього адмiнiстративних
витрат
105 707
98 092 Складовi та розмiр Витрат на збутнаведено в
наступнiй таблицi: Витрати на збут 2018 р. тис. грн. 2017 р. тис. грн. Транспортнi
витрати
312
372 Витрати на зберiгання та упаковку
232
1 664 Витрати на
оплату працi
9 754 7 880 Вiдрахування на соцiальнi заходи
1 844 1 441
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв
532
287 Утримання
пiдроздiлiв, що займаються збутом за продукцiї 1 317 1 159 Доставка продукцiї
споживачам 9 849 1 017 Комiсiйна винагорода спецекспортерiв
8 637 10 905
Послуги стороннiх органiзацiй для збуту 327
211 Страхування вантажу 482
329
Участь у виставках
2 980 6 198 Витрати на гарантiйний ремонт та випробування
26 698
1 305 Витрати комiсiонера
33 585
0 Всього витрат на збут
96 549
32 768 Складовi та розмiр Iнших операцiйних витратнаведено в
наступнiй таблицi: Iншi операцiйнi витрати
2018 р. тис. грн. 2017 р. тис. грн.
Курсовi рiзницi
77 289
77 041 Благодiйна дiяльнiсть 29
395 Собiвартiсть
реалiзацiї виробничих запасiв 44 856
11 317 Витрати на купiвлю-продаж
iноземної валюти 1 376 3 370 Витрати на утримання об_єктiв соцiальної
iнфраструктури
0
19 991 Нестачi i втрати вiд псування цiнностей 647
354
Змiна резерву сумнiвних боргiв
20 178
70 067 Представницькi витрати 0
361 Штрафи та пенi
46 498
7 792 Вiдрахування згiдно з кол.
договором
316
4 267 Пiльговi, науковi пенсiї
184
1 796 Транспортнi
витрати
0
388 Iнше
56 276
20 002 Iншi операцiйнi витрати, разом
247 649
217 141 До складу Фiнансових витратбуло включено: Фiнансовi

витрати
2018 р. тис. грн. 2017 р. тис. грн. Процентнi витрати 45 172
43
379 У складi Iнших витратбуло вiдображено витрати вiд списання необоротних
активiв результатi: Iншi витрати 2018 тис. грн.
2017 тис. грн. Списання
необоротних активiв
15
417 Податок на прибуток В складi витрат з податку на
прибуток враховано нарахований, вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України,
податок на прибуток пiдприємств за ставкою 18% та вiдстрочений податковий актив.
Вiдображено у звiтi про Фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд), у т.ч.:
2018 р. тис. грн. 2017р. тис. грн. Витрати /дохiд з податку на прибуток (
р.2300)
3 066 12 969 Вiдстрочений податковий актив ( р.2300) -17 541
Разом -14 475
12 969 Чистий прибуток та сукупний дохiд Чистий прибуток
(збиток), що належить: власникам материнської компанiї
12 065
30 246
неконтрольованiй частцi 1 813 3 609 Сукупний дохiд, що належить: власникам
материнської компанiї
12 065
30 246 неконтрольованiй частцi
1 813 3 609
Рух грошових коштiв Представлення грошових потокiв вiд дiяльностi у
Консолiдованому звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням
прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи
надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види
грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв
Компанiї. Складу iнших надходжень вiд операцiйної дiяльностi наведено нижче Iншi
надходження, в т.ч.
2018, тис. грн.
2017, тис. грн. Повернення позик
працiвниками
17 Надходження вiд реалiзацiї оборотних активiв (крiм
фiнансових iнвестицiй) 6 250 16 987 Надходження вiд реалiзацiї iноземної валюти
169
375 Лiкарнянi за рахунок ФФС
3 809 Повернення фiнансової
допомоги
3681 6 100 Iншi 327
921 Разом
10 427
28 209
В складi iнших
витрачань вiд операцiйної враховано Iншi витрачання, в т.ч.
2018, тис. грн.
2017, тис. грн. Вартiсть проданої валюти 1 376 3 363 Розрахунково-касове
обслуговування
1 942 2 159 Сплаченi пенi та штрафи
221
7 567 Профвнески
1 962 1 935 Вiдрядження 10 400
8 281 Поворотна фiнансова допомога
17 550 Iншi витрати згiдно з кол.договором
2 414 3 507 Iншi 3 413 4 305
Разом 21 728
48 667
5. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ_ЯЗАНИМИСТОРОНАМИ В ходi звичайної
дiяльностi Пiдприємство здiйснює операцiї з пов_язаними особами. Особи вважаються
пов_язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу
сторону або здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та
операцiйних рiшень. Пов_язаними сторонами є акцiонери, основний управлiнський
персонал та їхнi близькi родичi, а також компанiї, що контролюються акцiонерами
або знаходяться пiд суттєвим впливом акцiонерiв. Цiни за операцiями з пов_язаними
особами встановлюються на регулярнiй основi. Умови операцiй з окремими пов_язаними
особами можуть вiдрiзнятися вiд ринкових. Основний управлiнський персонал _ це
особи, якi мають повноваження i на яких покладена вiдповiдальнiсть, прямо чи
опосередковано, за планування, управлiння та контроль дiяльностi Пiдприємства. До
основного управлiнського персоналу вiдносяться виконавчий орган (Правлiння),
директори департаментiв, а також головний бухгалтер. Протягом звiтного перiоду
операцiї з пов_язаними сторонами - персоналом включають виплати iз заробiтної
плати. Iншi суттєвi операцiї з пов_язаними сторонами - персоналом вiдсутнi.
Залишки заборгованостi на кiнець року несуттєвi i не захищенi забезпеченням, на
них не нараховуються вiдсотки та їх погашення вiдбувається у грошовiй формi.
Гарантiї пов_язаним сторонам не надавалися.
6. НЕПЕРЕДБАЧУВАНI АКТИВИ ТА
ЗОБОВЯЗАННЯ До складу умовних зобов'язань вiднесено можливi зобов'язання, якi
виникають внаслiдок минулих подiй та iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того,
як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, не
повнiстю контрольованих Компанiєю. 7. ПОДАЛЬШI ПОДIЇ 24.04.2019 року на засiданнi
Правлiння ДАХК АРТЕМ був розглянуто та погоджено Звiт Правлiння про результати
фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк в цiлому та направлено його на
розгляд та затвердження до ДК Укроборонпром. Також були затвердженi основнi
напрямки дiяльностi Компанiї на 2019 рiк до яких вiдноситься розроблення та
освоєння серiйного виробництва нових виробiв, а також створення резервного фонду
Компанiї та вiдрахувати до нього 5% вiд суми чистого прибутку, що залишається в
розпорядження пiдприємства пiсля сплати податку на прибуток та частини чистого
прибутку, яка пiдлягає перерахуванню до державного бюджету отриманого за
результатами фiнансово господарської дiяльностi за 2018 рiк.

XV. Відомості про аудиторський звіт
1
2
3

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи
контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

д/н

6

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

. .

7

Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

8

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

9

Номер та дата договору на проведення аудиту

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

. .

11

Дата аудиторського висновку

. .

12

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

0.00

13

Текст аудиторського звіту

4
5

- . .

д/н
- . .

XVI. Твердження щодо річної інформації

