
      Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

Генеральний 
директор 

      
Колесник Бронiслав Олексiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали кер івника) 

 
26.04.2018 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут автоматизованих систем" 

2. Організаційно-

правова форма 

емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

емітента 

05393406 

4. Місцезнаходження 

емітента 

61046 Харкiвська область Немишлянський район м. Харкiв вул. 
Багратiона, б. 6 

5. Міжміський код, 

телефон та факс 

емітента 

(0572) 93-70-78 (0572) 94-16-62 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
iaskharkov@gmail.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 
27.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у № Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 

  

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена насторінці www.ias.kharkov.ua 
в мережі 

Інтернет 
 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості  про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

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

часток, паїв) 
 

7. Інформація про посадових осіб емітента:  

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів  X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент   

12. Відомості про цінні папери емітента:  

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

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

звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

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

правочинів 
 

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

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

яких є заінтересованість  
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

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

протягом звітного періоду 
 

17. Інформація про стан корпоративного управління  X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

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

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 

складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  

 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
 



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

інших активів на кінець звітного періоду  
 

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

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
 

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

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

включено до складу іпотечного покриття  

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)   

30. Річна фінансова звітність  X 

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

обліку (у разі наявності)  
 

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

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

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

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

будівництва) 

 

34. ПриміткиДо складу зм iсту р iчної iнформацiї не включен i наступнi форми:  

"Iнформацiя про одержан i лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод емiтент не отримував 

лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. 

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створенi юридичних осiб" -  емiтент не приймав участi в створенн i юридичних 

осiб. 

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - пасада корпоративного секретаря на п iдприємствi не 

передбачена. 

"Iнформацiя про рейтингове агенство" - в звiтному роцi емiтент не користувався послугами рейтингового агенства.  

"Iнформацiя про облiгац iї емiтента" - за звiтний пер iод випускiв облiгац iй  емiтента не реєструвалося.  

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущен i емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших ц iнних паперiв  

емiтента не реєструвалося.  

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних ц iнних паперiв  емiтента не 

реєструвалося. 

"Iнформацiя про викуп власних акц iй протягом звiтного пер iоду" - за звiтний перiод викупу власних акц iй не 

вiдбувалося. 

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукц iї" - не обов'язкова для заповнення 

емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо. 

"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не обов'язкова для заповнення ем iтентами, вид дiяльностi 

яких по класифiкатору не вiдноситься до переробної, добувної промисловост i тощо. 

"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" -  у звiтному 

роцi значних правочинiв не укладалось. 

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" -  в звiтному перiодi не 

приймалися рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є  

заiнтересованiсть" - в звiтному перiодi не приймалися р iшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є за iнтересованiсть. 

"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечн i цiнн i папери, що виникала протягом зв iтного 

перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї. 

 Iнформацiя про посадових осiб емiтента, Iнформацiя про осiб що володiють 10% акц iй емiтента), що входить до 

складу рiчної  iнформацiї, вiдсутн i данi щодо паспортних  даних  фiзичних  осiб  (серiя,  номер,  дата видач i,  орган,  

який видав), тому що  фiзичн i особи не надалi згоди на розкриття паспортних даних.  

 

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена в iдповiдно до М iжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний 

перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО. 

Дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.  

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 



Черговi загальн i збори акцiонерiв ПрАТ  "IАС" за пiдсумками звiтного року вiдбудуться 20 квiтня 2018 року. 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
Приватне акціонерне товариство "Інститут 

автоматизованих систем"  

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності )  
А 01 № 426580 

3. Дата проведення державної реєстрації  25.11.1994 

4.Територія (область)  Харкiвська область  

5. Статутний капітал (грн.)   72000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

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

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб)  58 

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

26.51 
 ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ  

 27.90  ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ  

 68.20 
 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО 

НЕРУХОМОГО МАЙНА  

10. Органи управління 

підприємства  

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - 

акціонерні товаристтва 

11. Банки, що обслуговують емітента  

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

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

ПАТ "БАНК "ГРАНТ" відділення № 22  

2) МФО банку   351607 

3) Поточний рахунок   26004822121421 

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

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

ПАТ "БАНК "ГРАНТ" відділення № 22  

5) МФО банку   351607 

6) Поточний рахунок   26004822121421 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
 
1. Посада Генеральний директор 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Колесник Броніслав Олексійович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

 

4. Рік народження  1943 

5. Освіта** Вища  

 

6. Стаж роботи (років)** 58 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Спеціалізований проектний конструкторсько-технологічний 

інститут по розробці та впровадженню систем для обладнання 

з програмним управлінням, головний інженер.  

 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

29.04.2015 Обрано на п`ять років  

9. Опис    Повноваження та обов'язки генерального директора визначені Статутом товариства.  

Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу.  

На дату подання звіту обіймає посаду генерального директора ПрАТ "ІАС" (м. Харків, вул. Багратіона, 6). 

Не обіймає посади на інших підприємствах.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду - генеральний директор ПрАТ "ІАС".  

Загальний стаж роботи - 58 років. 

Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.  

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.  

 

 

 

 

1. Посада Начальник фінансово-економічного відділу, головний 

бухгалтер  

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Череватенко Тетяна Володимирівна  

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

 

4. Рік народження  1955 

5. Освіта** Вища  

6. Стаж роботи (років)** 39 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

АТЗТ "ІАС", заступник головного бухгалтера.  

 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

01.05.2000 До відміни повноважень  

9. Опис    Повноваження та обов'язки начальника Ф ЕВ, головного бухгалтера визначені посадовою 

інструкцією. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу.  

Непогашеної судимості  за корисливі та посадові злочини немає.  

Не обіймає посади на інших підприємствах.  

Протягом останнiх п’яти рокiв займала  посаду - головний бухгалтер ПрАТ "ІАС".  

Загальний стаж роботи 39 років.  

Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось. 

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.  

 

1. Посада Голова Нагдядової ради  

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Колесник Дмитро Броніславович  

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

 

4. Рік народження  1969 

5. Освіта** Вища  

 

 

6. Стаж роботи (років)** 24 

7. Найменування підприємства та АТЗТ "ІАС", Комерційний директор. 



попередня посада, яку займав** 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

29.04.2015 Обрано на п`ять років  

9. Опис    Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначені Статутом.  

Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу.  

Інформація щодо посад та роботи на будь-яких інших підприємствах відсутня.  

Загальний стаж роботи - 24 роки. 

Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду - комерційний директор.  

Непогашеної судимості  за корисливі та посадові злочини немає.  

Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.  

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером .  

 

 

1. Посада Член Наглядової ради  

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Бєлан Віктор Степанович  

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

 

4. Рік народження  1939 

5. Освіта** Вища  

6. Стаж роботи (років)** 61 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Фірма "Гранд", директор. 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

29.04.2015 Обрано на п`ять років  

9. Опис    Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені Статутом товариства. Працює без 

винагороди. 

Інформація щодо посад та роботи на будь-яких інших  підприємствах відсутня.  

Загальний стаж роботи 61 рік.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.  

Посадова особа не надала згод у на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером.  

 

 

1. Посада Член Наглядової ради  

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Левченко Віктор Порфирійович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

 

4. Рік народження  1945 

5. Освіта** Вища  

6. Стаж роботи (років)** 50 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

АТЗТ "ІАС", директор виробництва.  

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

29.04.2015 Обрано на п`ять років  

9. Опис    Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені Статутом товариства. Працює без 

винагороди. 

Інформація щодо посад та роботи на будь-яких інших  підприємствах відсутня.  

Протягом останніх п`яти років займав посаду -  головного інженера.  

Загальний стаж роботи 50 років.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.  

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером.  

 

 

1. Посада Член Наглядової ради  

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Слюсаренко Григорій Васильович  

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

 

4. Рік народження  1949 

5. Освіта** Вища  

6. Стаж роботи (років)** 51 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

АТЗТ "ІАС",  технічний директор.  

8. Дата набуття повноважень та термін, 29.04.2015 Обрано на п`ять років  



на який обрано 

9. Опис    Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначені Статутом товариства. Працює без 

винагороди. 

Інформація щодо посад та роботи на будь-яких інших  підприємствах відсутня.  

Протягом останніх п`яти років займав посаду – технічного директора. 

Загальний стаж роботи 51 років. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.  

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером. 

 

 

1. Посада Голова Ревізійної комісії 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Бєлан Оксана Вікторівна  

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

 

4. Рік народження  1966 

5. Освіта** Вища  

6. Стаж роботи (років)** 29 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ОВД, головний бухгалтер.  

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

29.04.2015 Обрано на п`ять років  

9. Опис    Повноваження та обов'язки Голови Ревізійної комісії визначені Статутом товариства.  

Працює без винагороди.  

Інформація щодо посад та роботи на будь-яких інших підприємствах відсутня.  

Протягом останніх п`яти років займала посаду -  головного бухгалтера. 

Загальний стаж роботи 29 років.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.  

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.  

 

 

1. Посада Член Ревізійної комісії 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Колесник Олексій Броніславович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

 

4. Рік народження  1978 

5. Освіта** Вища  

6. Стаж роботи (років)** 17 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПрАТ "ІАС", головний інженер проекту  

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

29.04.2015 Обрано на п`ять років  

9. Опис    Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначені Статутом товариства.  

Працює без винагороди.  

Інформація щодо посад та роботи на будь-яких інших підприємствах відсутня.  

Протягом останніх п`яти років займав посаду - головний інженер проекту. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 17 років. 

Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.  

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.  

 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні  
прості на 

пред'явника 

Привілейовані 

іменні  

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 

директор 

Колесник Бронiслав 

Олексiйович 
 650 27.08333333333 650 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради  

Колесник Дмитро 

Бронiславович 
 690 28.75 690 0 0 0 

Член Наглядової 

ради  

Левченко Вiктор 

Порфирiйович 
 330 13.75 330 0 0 0 

Член Наглядової 

ради  

Слюсаренко Григорiй 

Васильович 
 10 0.41666666667 10 0 0 0 

Член Наглядової 

ради  
Бєлан Вiктор Степанович   206 8.58333333333 206 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 
Бєлан Оксана Вiкторiвна   28 1.16666666667 28 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Колесник Олексiй 

Бронiславович 
 67 2.79166666667 67 0 0 0 

Усього 1981 82.54166666667 1981 0 0 0 

 



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

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження  
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні  
привілейовані  

іменні  

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

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні  
привілейовані  

іменні  

Колесник Бронiслав Олексiйович 650 27.08333333333 650 0 

Колесник Дмитро Бронiславович  690 28.75 690 0 

Левченко Вiктор Порфирiйович 330 13.75 330 0 

Усього 1670 69.583333333333 1670 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів  
Чергові  Позачергові  

X  

Дата проведення  26.04.2017 

Кворум зборів  82.5 

Опис  Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:  

1.  Обрання голови та секретаря зборiв. 

2.  Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 

3.  Звiт Наглядової ради Товариства за  2016 рiк та прийняття р iшення за наслiдками його розгляду.  

4.  Звiт Генерального директора Товариства за 2016 р iк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  

5.  Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  

6.  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.  

7.  Порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. 

 

Результати розгляду питань порядку денного :  

 

Результати розгляду питань порядку денного : 

1.  Звiт Наглядової ради ПрАТ "IАС" за 2016 рiк затвердити. 

2.  Звiт виконавчого органу (Генерального директора акц iонерного товариства) про результати ф iнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затвердити з урахуванням наступних показникiв (без 

урахування ПДВ): 

-  обсяг виконаних робiт - 7366,7 тис. грн. 

-  обсяг реалiзованих робiт, продукцiї, товарiв, послуг - 10279,6 тис. грн.  

-  загальний дохiд товариства - 12585,0 тис. грн.  

-  чистий прибуток - 3128,0 тис. грн.  

3.  Акт ревiзiйної комiсiї по перевiрцi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк 

затвердити. 

4.  Балансовий зв iт ПрАТ "IАС" за 2016 рiк затвердити. 

5.  Роботу Наглядової ради, виконавчого органу та рев iзiйної комiс iї за звiтний пер iод визнати 

задовiльною. 

6.  Дивiденди за пiдсумками роботи товариства в 2016 роцi не нараховувати i не сплачувати. Одержаний 

прибуток направити в резервний фонд (нерозподiлений прибуток) з метою кап iталiзацiї товариства, 

розвитку науково-технiчної та виробничої бази. 

7.  Затвердити планов i показники дiяльностi Товариства на 2017 р iк (контрольн i цифри): 

-  загальний дохiд - 15000,0 тис. грн.  

-  чистий прибуток - 3500,0 тис. грн.  

Змiн або пропозицiй по порядку денному в п iдготовчий перiод перед зборами не було. 

Проведення загальних зборiв iнiцiював виконавчий орган.  

 

 

 

 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.02.2011 24/20/1/11 ХТУ ДКЦПФР UA 4000112965 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
30.00 2400 72000.00 

100.000000000

000 

Опис  

Акіції приватного акціонерного товариства не купувалися та не продавалися на фондовій біржі, лістинг цінних паперів емітент не здійснював. Підприємство не має 

інформації щодо здійснення  торгівлі його цінними паперами на зовнішніх ринках.  

 Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  № 24/20/1/11 вiд 10.02.2011р. видано у  зв"язку  з переведенням  Емiтентом випуску iменних акцiй документарної форми 

iснування у бездокументарну форму iснування (дематер iалiзацiя). Акцiї власної емiсiї ем iтентом протягом звітного періоду не викупались. Товариство у звiтному 

перiодi цiнних паперiв не випускало.  

 

 



XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 

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

 

Найменування основних 

засобів  

Власні основні засоби 

(тис.грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення  1028.000 1699.000 0.000 0.000 1028.000 1699.000 

- будівлі та споруди 709.000 736.000 0.000 0.000 709.000 736.000 

- машини та обладнання  243.000 906.000 0.000 0.000 243.000 906.000 

- транспортні засоби 61.000 43.000 0.000 0.000 61.000 43.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші  15.000 14.000 0.000 0.000 15.000 14.000 

2. Невиробничого призначення  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 1028.000 1699.000 0.000 0.000 1028.000 1699.000 

 

Пояснення : Основні засоби належать товариству на правах власності. Підприємство 

володіє основними засобами первісною вартістю - 4177 тис. грн., залишкова вартість 

становить - 1699 тис. грн., сума нарахованого зносу - 175 тис. грн., ступінь 

використання - 75 %. Зміни у вартості основних засобів зумовлені вводом нових 

основних засобів та ліквідацією старих. Ступінь зносу складає 59,3%. Обмежень на 

використання майна товариства немає. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)  21310 17489 

Статутний капітал (тис.грн.)  72 72 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)  72 72 

Опис  Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 

"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 

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

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 

вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 

товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'я зань 

перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(21310.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 

капіталу(72.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 

Величина статутного капiталу вiдповiдає величин i статутного кап iталу, розрахованому на кiнець 

року. 

 



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) 

Дата 

погашення  

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

 д/н  0.00 0.000 д/н  

Зобов'язання за цінними паперами  Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання  Х 1192.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі  Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення  Х 1036.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень  Х 2228.00 Х Х 

Опис  Товариство не має зобов'язань за кредитами, не має зобов'язань за цiнними паперами. Товариство не має  

зобов'язань за фiнансовими iнвестиц iями в корпоративн i права. 

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

Загальні збори акціонерів  
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?  

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2015 1 0 

2 2016 1 0 

3 2017 1 0 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше  д/н  

 

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

загальних зборах (за наявності контролю) ?  

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового  ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності б ільше ніж 10 відсотків     X 

 

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

 Так Ні 

Підняттям карток       X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X  

Підняттям рук                                            X 

Інше  д/н  

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій     X 

Унесення зм ін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства     X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства     X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше  позачергові збори не проводились  

 

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:  

 Так Ні 

Наглядова рада   X 

Виконавчий орган   X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

і б ільше відсотків простих акцій товариства 

ні 

Інше (зазначити) не призначались  

 

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

загальні збори відбулися  

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : 

Позачергові  загальні збори не призначались та не проводились  

 



Органи управління 

 
Який склад наглядової ради (за наявності) ?  

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:  4 

кількість членів наглядової ради - акціонерів  4 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів  0 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів  0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  2 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  2 

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

відсотками акцій  
0 

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

відсотками акцій  
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?  

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інші (запишіть) д/н  

 

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

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

поставлених завдань :  

д/н  

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?2 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування                                 X 

Аудиторський    X 

З питань призначень і винагород                          X 

Інвестиційний    X 

Інші (запишіть)                                         д/н д/н  

 

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

д/н  

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 
д/н  

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

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                            X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X  

Інше                                      Винагороду отримує Голова наглядової ради в розмір і одніє ї мінімальної зарплати  

 

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                 X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                    X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)            X  

Відсутність конфлікту інтересів                          X 

Граничний вік                                            X 

Відсутні будь-які вимоги                                 X 

Інше (запишіть)                                                                           д/н  



 

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

правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                          
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
X  

Інше (запишіть)                                                                           д/н  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 

створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)Так, створено ревізійну комісію  

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

 

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

років? 1 

 

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

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

 

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Так Ні Ні Ні 

Затвердження планівдіяльності (б ізнес-планів) Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного ф інансового звіту, або 

балансу, або бюджету  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розмірувинагороди для голови 

тачленів виконавчого органу  
Так Ні Ні Ні 

Визначення розмірувинагороди для головита 

членів наглядової ради  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення пропритягнення до 

майновоївідповідальності членіввиконавчого 

органу 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення прододатковий випуск 

акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення провикуп, реалізацію 

тарозміщення власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Ні Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфліктінтересів  
Ні Ні Ні Так 

 

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

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

(так/ні )  Ні 

 

Чи містить  статут  або  внутрішні    документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 

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

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                 X  



Положення про наглядову раду                             X 

Положення про виконавчий орган    X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства     X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                         X 

Положення про акції акціонерного товариства             X  

Положення про порядок розподілу прибутку                X  

Інше (запишіть)                                         д/н  

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

базі НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера  

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет 

торінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Так Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутр ішні 

документи  
Так Ні Так Ні Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  

фінансової звітності? (так/ні)  Ні 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  

зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?  

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                   X 

Менше ніж раз на р ік                                     X 

Раз на р ік                                              X  

Частіше ніж раз на рік                                   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів      X 

Наглядова рада                                           X 

Виконавчий орган                        X  

Інше (запишіть)                                         д/н  

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                        X 

Не задовольняли умови договору з аудитором              X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів               X 

Інше (запишіть)                                         д/н  

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році?  



 

 Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X  

Наглядова рада                                           X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства       X 

Стороння компанія або сторонній консультант              X 

Перевірки не проводились                                 X 

Інше (запишіть)                                         д/н  

 

 

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

 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X  

За дорученням загальних зборів                           X 

За дорученням наглядової ради                            X 

За зверненням виконавчого органу                         X 

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

Інше (запишіть)                                         д/н  

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  

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

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

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

трьох років?  

 

 Так Ні 

Випуск акцій                                             X 

Випуск депозитарних розписок                             X 

Випуск облігацій                                         X 

Кредити банків                                           X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів            X 

Інше (запишіть)                                         не плануємо 

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?  

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором      

Так, плануємо розпочати переговори                       

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році     

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                   X 

Не визначились                                           

 

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

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

 

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

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

 

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

 

У разі наявностіуакціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 

вкажіть датуйого прийняття:     ;  

яким органом управління прийнятий:д/н  

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  

укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н  



 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 

такого відхилення протягом року.  

д/н  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство  Приватне акціонерне товариство "Інститут автоматизованих 
систем"  

за ЄДРПОУ 05393406 

Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 6310138500 

Організаційно-правова форма господарюванняАКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ 

за КВЕД 26.51 

Середня кількість працівників58   

Одиниця виміру  : тис. грн.   

Адреса 61046 Харкiвська область Немишлянський район м. Харкiв вул. 
Багратiона, б. 6, т.(0572) 93-70-78 

 

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

  

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

 

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

Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив  
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи  

 

1000 6 3 

первісна вартість  1001 18 18 

накопичена амортизація  1002 12 15 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 45 10 

Основні засоби  1010 1028 1699 

первісна вартість  1011 3331 4177 

знос 1012 2303 2478 

Інвестиційна нерухомість  1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи  1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств  

 

1030 -- -- 

інші ф інансові інвестиції 1035 -- -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість  1040 -- -- 

Відстрочені податкові активи  1045 -- -- 

Інші необоротні активи  1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 1079 1712 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 2560 2930 

Виробничі запаси  1101 1333 1845 

Незавершене виробництво  1102 326 278 

Готова продукція  1103 748 734 

Товари 1104 153 73 

Поточні біологічні активи  1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги  
1125 933 2755 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:  

за виданими авансами  

 

1130 428 201 

з бюджетом 1135 -- -- 

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

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 -- -- 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти  1165 13735 15828 

Рахунки в банках 1167 13735 15828 

Витрати майбутніх періодів  1170 20 2 

Інші оборотні активи  1190 23 110 

Усього за розділом II 1195 17699 21826 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200 -- -- 



вибуття  

Баланс  1300 18778 23538 

  



Пасив  
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 72 72 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 

Додатковий капітал 1410 783 783 

Резервний капітал 1415 27 27 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420 16607 20428 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 17489 21310 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  

Відстрочені податкові зобов'язання  

 

1500 2 2 

Довгострокові кредити банків  1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання  1515 -- -- 

Довгострокові забезпечення  1520 -- -- 

Цільове ф інансування  1525 -- -- 

Усього за розділом II 1595 2 2 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги  1615 139 184 

розрахунками з бюджетом  1620 737 1192 

у тому числі з податку на прибуток  1621 640 839 

розрахунками зі страхування  1625 39 49 

розрахунками з оплати праці 1630 186 188 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 114 582 

Поточні забезпечення  1660 -- -- 

Доходи майбутніх періодів  1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання  1690 72 31 

Усього за розділом IІІ 1695 1287 2226 

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

 утримуваними для продажу, та групами вибуття  

 

1700 -- -- 

Баланс  1900 18778 23538 

 

 

Облiкова полiтика у товариствi регламентується чинним законодавством України та 

Наказом по Товариству "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського 

облiку" вiд 02.01.2017 року № 1. Протягом звiтного перiоду зберiгається 

незмiннiсть облiкової полiтики. 

Станом на 31.12.2017 року нематерiальнi активи по первiснiй вартостi на суму 18 

тис.грн., накопичена амортизацiя яких складає 15 тис.грн., залишкова вартiсть 

становить 3 тис.грн. 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на 31.12.2017 року складають - 10 тис.грн., що 

зменшились на 35 тис.грн., у порiвняннi iз залишками на 01.01.2017 року. 

Станом на 31.12.2017 року є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй 

вартостi на суму 4177 тис.грн., знос яких складає 2478 тис.грн., залишкова 

вартiсть становить 1699 тис.грн. 

Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному 

законодавству України та НСБО № 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та 

фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та 

iнше вибуття, ремонту основних засобiв, iнвентаризацiї. 

Iндексацiї основних засобiв у 2017 роцi не було. Амортизацiя (знос) нараховується 

вiдповiдно до чинного законодавства України та НСБО № 7 "Основнi засоби" по 

кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибранi у товариствi протягом звiтного 

перiоду не змiнювались. 

Станом на 31.12.2017 року вiдстроченi податковi активи вiдсутнi. 

Запаси станом на 31.12.2017 року складають 2 930 тис.грн., що збiльшились на 370 

тис.грн. у порiвняннi iз залишками на 01.01.2017 року. 



Виробничi запаси станом на 31.12.2017 року складають 1845 тис.грн., що збiльшились 

на 512 тис.грн. у порiвняннi iз залишками на 01.01.2017 року. 

Незавершене виробництво на 31.12.2017 року складає - 278 тис.грн., що зменшилось 

на 48 тис.грн. у порiвняннi iз залишками на 01.01.2017 року. 

Готова продукцiя станом на 31.12.2017 року складає - 734 тис.грн., що зменшилась 

на 14 тис.грн. у порiвняннi iз залишками на 01.01.2017 року. 

Товари станом на 31.12.2017 року складає - 73 тис.грн., що зменшилась на 80 

тис.грн. у порiвняннi iз залишками на 01.01.2017 року. 

Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, 

продажу та iншому вибуттi виконувалась на основi методу ФIФО - за собiвартiстю 

перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на 

припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили 

у акцiонерне товариство (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi 

першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за 

собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв на дату балансу 

вiдповiдає положенням прийнятої у акцiонерному товариствi облiкової полiтики. 

Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Облiк 

малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного 

законодавства України. 

Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 року складає 2956 тис.грн., що 

збільшилась на 1595 тис.грн., у порiвняннi iз значенням на 01.01.2017 року, а 

саме: 

- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2755 тис.грн., що 

збільшилась на 1822 тис.грн., у порiвняннi iз значенням на 01.01.2017 року; 

- за виданими авансами - 201 тис.грн., що зменшилась на 227 тис.грн., у порiвняннi 

iз значенням на 01.01.2017 року; 

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - вiдсутня. 

Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення 

касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ 

вiд 15 грудня 2004 року № 637. 

Станом на 31.12.2017 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi 

складають 15828 тис.грн., що на 2093 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 

року.; 

Станом на 31.12.2017 року грошовi кошти в iноземнiй валютi вiдсутнi 

Станом на 31.12.2017 року витрати майбутнiх перiодiв вiдсутнi складають 2 

тис.грн., що на 18 тис.грн. менше нiж станом на 01.01.2017 року. 

Станом на 31.12.2017 року iншi оборотнi активи складають 110 тис.грн., що на 87 

тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року. 

Зареєстрований капiтал становить 72000,00 грн. (Сiмдесят двi тисячi) грн. 00 коп., 

який роздiлений на 2 400 (Двi тисячi чотириста) простих iменних акцiй, номiнальною 

вартiстю однiєї простої iменної акцiї 30,00 (Тридцять) грн. 00 коп., який протягом 

звiтного перiоду не змiнився. 

Зареєстрований капiтал повнiстю сплачений у сумi 72 000,00 (Сiмдесят двi тисячi) 

грн. 00 коп., тобто на 100 вiдсоткiв. 

Станом на 01 сiчня 2017 року признано нерозподiленого прибутку 16607 тис.грн. 

Станом на 31.12.2017 року капiтал у дооцiнках - вiдсутнiй. 

Станом на 31.12.2017 року додатковий капiтал - 783 тис.грн., який протягом 

звiтного перiоду не змiнився. 

Станом на 31.12.2017 року резервний капiтал - 27 тис.грн., який протягом звiтного 

перiоду не змiнився. 

Станом на 31.12.2017 року нерозподiлений прибуток складає - 20428 тис.грн., який 

протягом звiтного перiоду збiльшився на 3821 тис.грн. 

Загальна сума власного капiталу акцiонерного товариства станом на 31.12.2017 року 

становить 21310 тис.грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 3821 

тис.грн. 

Забезпечення наступних витрат i платежiв вiдсутнє. 

Зобов'язання: 

Облiк зобов'язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов'язання". 

Станом на 31.12.2017 року довгостроковi зобов'язання складають 2 тис.грн., якi 

протягом звiтного перiоду не змiнилися. 

Станом на 31.12.2017 року кредиторська заборгованiсть складає 2226 тис.грн., що на 

939 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року, а саме: 

- поточнi зобов'язання за довгостроковими зобов'язаннями вiдсутня. 

- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 184 тис.грн., що на 45 

тис.грн. більше нiж станом на 01.01.2017 року; 

- з одержаних авансiв - вiдсутнi. 

- з бюджетом - 1192тис.грн., що на 455 тис.грн. більше нiж станом на 01.01.2017 

року; 

- зi страхування - 49 тис.грн., що на 10 тис.грн. більше нiж станом на 01.01.2017 

року; 



- з оплати працi - 188 тис.грн., що 2тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 

року.  

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 582 тис.грн., що на 

468 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року; 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками - вiдсутня; 

- iншi поточнi зобов'язання - 31 тис.грн., що на 41 тис.грн. менше нiж станом на 

01.01.2017 року.  

Станом на 31.12.2017 року доходи майбутнiх доходiв вiдсутнi. 

Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття - вiдсутнi. 

 

 

 

Генеральний директор ________________ Колесник Бронiслав Олексiйович  

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер ________________ Череватенко Тетяна Володимирiвна  

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство  Приватне акціонерне товариство "Інститут 

автоматизованих систем"  

за ЄДРПОУ 05393406 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід)  

за 2017 рік 
 

Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття  
Код 

рядка 
За звітнийперіод  

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 14929 10904 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (9403) (6700) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 5526 4204 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 1641 1681 

Адміністративні витрати  2130 (2134) (1732) 

Витрати на збут 2150 (255) (198) 

Інші операційні витрати   2180 (111) (175) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 4667 3780 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 -- -- 

Інші доходи  2240 -- -- 

Фінансові витрати   2250 (--) (--) 

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

Інші витрати  2270 (7) (12) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 4660 3768 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток  2300 -839 -640 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування  
2305 -- -- 

Чистий ф інансовий результат:   

     прибуток  
2350 3821 3128 

     збиток  2355 (--) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття  
Код 

рядка 
За звітнийперіод  

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів  2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) ф інансових інструментів  2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств  
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування  2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування  2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)  2465 3821 3128 

 

  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті  
Код 

рядка 
За звітнийперіод  

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1  2 3 4 

Матеріальні затрати  2500 5812 4475 

Витрати на оплату праці 2505 3989 2918 

Відрахування на соціальні заходи  2510 848 623 

Амортизація  2515 179 157 

Інші операційні витрати  2520 438 318 

Разом  2550 11266 8491 

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті  
Код 

рядка 
За звітнийперіод  

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1  2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 2400 2400 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій   2605 2400 2400 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію   2610 1592.0833333 1303.3300000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію   
2615 1592.0833333 1303.3300000 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться 

згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 

вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV, з урахуванням внесених до нього змiн та згiдно з 

затвердженими Нацiональними Стандартами бухгалтерського облiку для забезпечення 

єдиних (постiйних) принципiв, методiв i процедур при вiдображеннi поточних 

операцiй в облiку. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi 

зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду 

визнаються або зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що приводить до 

зменшення власного капiталу товариства (за винятком зменшення власного капiталу 

внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть 

бути достовiрно оцiненi. Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з 

визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати на податок на 

прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства 

України, з урахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або 

виникли у звiтному перiодi. Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається 

вiдповiдно до вимог НСБО № 9 "Запаси". Собiвартiсть реалiзованих послуг 

складається з виробничої собiвартостi послуг, яка була реалiзована протягом 

звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та 

наднормативних та виробничих витрат. За умови, що оцiнка доходу може бути 

достовiрно визначена, доход у "Звiтi про фiнансовi результати" вiдображається в 

момент находження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення 

власного капiталу товариства. За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно 

визначена, витрати вiдображаються у "Звiтi про фiнансовi результати" в момент 

вибуття активу або збiльшення зобов'язання. Доход вiд реалiзацiї матерiалiв 

вiдображається в момент вiдвантаження. Витрати на податок на прибуток включають 

податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства України, з 

урахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у 

звiтному перiодi. Примiтки до фiнансової звiтностi складенi згiдно до вимог НСБО. 

До форми № 2, протягом року коригувань та змiн не вносилось. 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) за звiтний перiод становить - 

14929 тис.грн. 

В статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робот, послуг) (ряд. 2050) 

вiдображена виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї i собiвартiсть 

реалiзованих товарiв, якi визначенi згiдно Нацiональних Стандартiв бухгалтерського 

облiку № 9 "Запаси", № 16 "Витрати" у 2017 роцi - 9403 тис.грн. 

При цьому валовий прибуток (ряд. 2090), який розраховується, як рiзниця мiж чистим 

доходом i собiвартiстю реалiзованої продукцiї дорiвнює - 5526 тис.грн. 

Iншi операцiйнi доходи (ряд. 2120) станом на 31.12.2017 року складають - 1 641 

тис.грн. 

В статтi "Адмiнiстративнi витрати" (ряд 2130) вiдображенi витрати, пов'язанi з 

утриманням та обслуговуванням товариства, якi дорiвнюють - 2134 тис.грн. 

В статтi "Витрати на збут" (ряд 2150) - 255 тис.грн. 

Iншi операцiйнi витрати (ряд 2180) - 111 тис.грн. 



Прибуток вiд операцiйної дiяльностi (ряд. 2190) за звiтний перiод у акцiонерному 

товариствi становить 4667 тис.грн., визначений як алгебраїчна сума валового 

прибутку, iнших операцiйних доходiв, адмiнiстративних витрат, витрат на збут i 

iнших операцiйних витрат. 

Iншi фiнансовi доходи (ряд. 2220) - 0 тис.грн. 

Iншi доходи (ряд. 2240) - 0 тис.грн. 

Фiнансовi витрати (ряд. 2250) - 0 тис.грн. 

Iншi витрати (ряд. 2270) - 7 тис.грн. 

Прибуток вiд звичайної дiяльностi (ряд.2290) - 4660 тис.грн. 

Податок на прибуток (ряд.2300) складає - 839 тис.грн. 

Чистий прибуток (ряд 2350) за звiтний 2017 рiк становить - 3821 тис.грн. 

В роздiлi III "Звiту про фiнансовi результати" приведенi елементи операцiйних 

витрат (на виробництво, збут, управлiння i iншi операцiйнi витрати), якi понесло 

акцiонерне товариство в процесi своєї дiяльностi в звiтному роцi за мiнусом 

внутрiшнього обороту (за мiнусом тих затрат, якi увiйшли в собiвартiсть продукцiї, 

виробленої i спожитої самим акцiонерним товариством). 

Усього цi витрати становлять 11266 тис.грн., у тому числi: 

- матерiальнi затрати - 5812 тис.грн. 

- витрати на оплату працi - 3989 тис.грн. 

- вiдрахування на соцiальнi заходи -848 тис.грн. 

- амортизацiя - 179 тис.грн. 

- iншi операцiйнi витрати - 438 тис.грн. 

Чистий прибуток на одну просту акцiю складає 1592,08 грн. 

 

 

 

Генеральний директор ________________ Колесник Бронiслав Олексiйович  

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер ________________ Череватенко Тетяна Володимирiвна  

 (підпис)  

 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство  Приватне акціонерне товариство "Інститут автоматизованих 
систем"  

за ЄДРПОУ 05393406 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2017 рік 
 

Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття  
Код 

рядка 
За звітнийперіод  

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  

Надходження від: 

Реалізації продукції (товар ів, робіт, послуг)  

3000 8746 7292 

Повернення податків і зборів  3005 -- -- 

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

Цільового ф інансування  3010 -- -- 

Надходження авансів від покупців і замовників  3015 7793 6647 

Надходження від повернення авансів  3020 12 19 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 14 97 

Інші надходження  3095 1672 1620 

Витрачання на оплату : 

Товарів (робіт, послуг)  
3100 (665) (845) 

Праці 3105 (3212) (2353) 

Відрахувань на соціальні заходи  3110 (901) (692) 

Зобов'язань з податків і зборів  3115 (2958) (2414) 

Зобов'язання з податку на прибуток  3116 (640) (584) 

Зобов'язання з податку на додану вартість  3117 (1454) (1211) 

Зобов'язання з інших податків і зборів  3118 (864) (619) 

Витрачання на оплату авансів  3135 (7290) (6059) 

Інші витрачання  3190 (144) (153) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності  3195 3067 3159 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій  

3200 -- -- 

необоротних активів  3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів  3220 -- -- 

Надходження від деривативів  3225 -- -- 

Інші надходження  3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій  
3255 (--) (--) 

необоротних активів  3260 (974) (355) 

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

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295 -974 -355 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  

Надходження від: 

Власного капіталу  

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження  3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій  
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 

Сплату дивідендів  3355 (--) (--) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від ф інансової діяльності 3395 -- -- 

Чистий рух грошових коштів за звітний період  3400 2093 2804 

Залишок коштів на початок року 3405 13735 10931 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410 -- -- 

Залишок коштів на кінець року 3415 15828 13735 



 

У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та 

фiнансової дiяльностi. 

Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. 

Сума скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла 

при придбаннi iмпортної сировини, та витрат на придбання оборотних активiв та 

витрат на сплату вiдсоткiв за користування банкiвськими кредитами. 

Прибуток зменшено на суму поточних зобов'язань перед постачальниками. 

До форми № 3, протягом звiтного перiоду коригувань та змiн не вносилось. 

Рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi: 

Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi товариства з отримання доходу. 

1. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як 

результат основної дiяльностi товариства, що приносить доходи, тобто: 

- грошовi надходження вiд продажу товарiв та надання послуг; 

- грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв; 

- грошовi виплати постачальникам за товари та послуги; 

- грошовi виплати службовцям, та iнше. 

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 

- 3 067 тис.грн. 

2. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi: 

iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому 

числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, активiв, 

вiднесених до поточних; 

фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти; 

Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає: 

- грошовi витрати на придбання необоротних активiв; 

- грошовi надходження вiд продажу необоротних активiв; 

- iншi платежi. 

Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод 

становить - ( 974 ) тис.грн. 

3. Рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi: 

Фiнансова дiяльнiсть - це находження чи використання коштiв, що мали мiсце в 

результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, 

погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами i включають така статтi: 

- надходження власного капiталу; 

- отриманi позики; 

- погашення позик; 

- сплаченi дивiденди; 

- iншi платежi 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi становить - 0 тис.грн. Чистий рух 

коштiв за звiтний перiод - 2 093 тис.грн. Залишок коштiв на початок року - 13 735 

тис.грн. Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв - 0 тис.грн. Залишок коштiв 

на кiнець 2017 року становить - 15 828 тис.грн. 

 

 

 

Генеральний директор ________________ Колесник Бронiслав Олексiйович  

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер ________________ Череватенко Тетяна Володимирiвна  

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство  Приватне акціонерне товариство "Інститут 

автоматизованих систем"  

за ЄДРПОУ 05393406 

 

Звіт про власний капітал 

за 2017 рік 
 

Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття  
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе - 

ний 

прибуток

(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року  4000 72 -- 783 27 16607 -- -- 17489 

Коригування: 

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

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

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

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 72 -- 783 27 16607 -- -- 17489 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- 3821 -- -- 3821 

Інший сукупний дохід за 

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

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

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

Спрямування прибутку до 

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

Відрахування до резервного 

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

Внески учасників : Внески 

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

Погашення заборгованості з 

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

Вилучення капіталу : Викуп 

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

Перепродаж викуплених 

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

Анулювання викуплених 

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

Вилучення частки в 

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

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

Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 3821 -- -- 3821 

Залишок на кінець року  4300 72 -- 783 27 20428 -- -- 21310 

 
Зареєстрований капiтал становить 72 000,00 (Сiмдесят двi тисячi) грн. 00 коп., 

який роздiлений на 2 400 (Двi тисячi чотириста) простих iменних акцiй, номiнальною 

вартiстю однiєї простої iменної акцiї 30,00 (Тридцять) грн. 00 коп., який протягом 

звiтного перiоду не змiнився. 

Зареєстрований капiтал повнiстю сплачений у сумi 72 000,00 (Сiмдесят двi тисячi) 

грн. 00 коп., тобто на 100 вiдсоткiв. 

У товариствi капiтал у дооцiнках вiдсутнiй. 

У товариствi додатковий капiтал складає 783 тис.грн., який протягом звiтного 

перiоду не змiнився. 

У товариствi резервний капiтал складає 27 тис.грн., який протягом звiтного перiоду 

не змiнився. 

вiдсутнiй. 

Станом на 31.12.2017 року нерозподiлений прибуток складає - 20428 тис.грн., який 

протягом звiтного перiоду зрiс на 3821 тис.грн. 

Станом на 31.12.2017 року загальна сума власного капiталу складає - 21310 

тис.грн., що на 3821 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року. 



 

 

 

Генеральний директор ________________ Колесник Бронiслав Олексiйович  

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер ________________ Череватенко Тетяна Володимирiвна  

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт ) 
 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

АУДИТОРСЬКА Ф ІРМА "ЮНІС" 

У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

2 
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 
23326431 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора  

61012, Україна, Харківська обл., м. 

Харків, пр. Перемоги, буд. 76, кв. 

429. 

4 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських ф ірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України  

№ 0919 

26.01.2001 

5 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії 

свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів  

д/н 

д/н 

д/н 

д/н 

д/н 

6 
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи 

контролю якості, виданого Аудиторською палатою України  

№ 273/4 

04.07.2013 

7 Звітний пер іод, за який проведено аудит фінансової звітності  01.01.2017 - 31.12.2017 

8 

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення 

думки) 

01 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності)  відсутній 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту  
№ 46 

21.03.2018 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту  21.03.2018 - 17.04.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту)  17.04.2018 

13 Розмір винагороди за проведення р ічного аудиту, грн  8000.00 

 
 


