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

 

 
Генеральний директор    Джало Володимир Федорович 

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 
 
    26.04.2018 
    (дата) 
     
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік  

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента  Приватне акціонерне товариство "ТЕХЕНЕРГО" 
 
2. Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство 
 
3. Код за ЄДРПОУ  23891483 
 
4. Місцезнаходження  79005, Львівська, Галицький, м.Львів, пр. Шевченка 21, кв.4 
 
5. Міжміський код, телефон та факс  (0322) (032) 242-41-36, 242-41-32 
 
6. Електронна поштова адреса  techen@mail.lviv.ua 
 

ІІ. 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  № 82, Газета "Відомості Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку" 
 30.04.2018 

  (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) 

 (дата) 

3. Річна інформація розміщена на  
сторінці в мережі Інтернет 

 http://techenergo.bfg.lviv.ua/  02.05.2018 

  (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 
 
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
 
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 відсотками 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. Примітки 
-- інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності- підприємство ліцензії (дозволи) не 
отримувало.  
-відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств-підприємство не належить до 
будь-яких об'єднань.    
-інформація, щодо посади корпоративного секретаря - посада корпотативгого секретаря відсутня   
-інформація про рейтингове агенство  - вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не 
здiйснювало. 
- інформація про дивіденди. - підприємство дивіденди у 2017 р. не нараховувало. 
-інформація про юридичних осіб, послугами яких користується- інформація про юридичних осіб, послугами яких 
користується не надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними 
акціонерними товариствами).  
-Викупу власних акцiй протягом звiтнього перiоду не проводилось. 
-Опис бізнесу- опис бізнесу не надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами 
(приватними акціонерними товариствами) 
-інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції- виробництво та реалізація видів 
продукції відсутня. 
-інформація про собівартість реалізованої продукції- інформація відсутня. 
-інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- боргові цінні папери не випускались 
-інформація про випуски іпотечних облігацій - вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались 
-інформація про випуски, склад, структуру і розмір іпотечного покриття- інформація про склад, структуру і 
розмір іпотечного покриття відсутня, так  як іпотечне покриття не проводилось. 
-відомості про структуру іпотечного покриття, виникнення іпотечних облігацій та прав на іпотечні активи 
відсутні, так як іпотечне покриття не проводилось. 
- інформація про наявність прострочених боржнком строків сплати чергових платежів за  кредитними 
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 
іпотечного покриття- дані відсутні 
-інформація про випуски іпотечних сертифікатів- іпотечні сертифікати не випускались. 
-інфомація щодо реєстру іпотечних активів- іпотечні активи не випускались. 
-основні відомості про ФОН, про випуски сертифікатів ФОН, про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, 
розрахунки чистих активів ФОН та правила ФОН - вiдсутні, так як ФОН не створювався. 
-звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (чатини об'єкта) житлового будівництва)- 
вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання зобов'язань за якими забезпечене 
об'єктами нерухомості 
-відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;       
- інформація про облігації емітента- вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались  
-фактiв виникнення особливої iнформацiї у звітному 2017р. емiтента не було. 
--звiт про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



III. Основні відомості про емітента 
 
1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "ТЕХЕНЕРГО" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (за наявності) 

1 415 120 0000 01044 

3. Дата проведення державної реєстрації 28.12.1999 
4. Територія (область)* 46000 - Львівська 
5. Статутний капітал (грн) 750000,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0,000000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що 
передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 84 
 
9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, 
надання послуг технічного консультування в цих 
сферах 71.12, Видання фншого програмного 
забезпечення 58.29, Технічні випробування та 
дослідження 71.20 

10. Органи управління підприємства Вищим органом управління Товариством є Загальні 
збори акціонерів. 
Генеральний директор , ревізор, головний бухгалтер 

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

ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК" 

2) МФО банку 325365 
3) поточний рахунок 26001012200 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

- 

5) МФО банку - 
6) поточний рахунок - 

 
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників 
та класифікаторів. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



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 

Джало Володимир Федорович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи * 
4) рік народження** 1957 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 19 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Головний інженер ВАТ "ЛьвівОРГРЕС 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
(призначено) 

30.07.1999, Згідно установчих документів 

9) опис Винагорода (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, 
посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 
Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 
судимості за посадові чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не було. 

 
1) посада* Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

Дегтєрьова Віра Василівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи * 
4) рік народження** 1953 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 20 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Головний бухгалтер ЗАТ Підприємство "Інженерна 
автоматика" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
(призначено) 

02.06.1998, Згідно з наказом 

9) опис Винагорода (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, 
посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 
Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 
судимості за посадові чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не було. 

 
1) посада* Ревізор-Головний інженер 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

Флак Юрій Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 838504 
4) рік народження** 1947 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 5 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Львівський політехнічний інститут ордена 
Леніна.Теплові електричні станції. Інженер 
теплоенергетик - начальник турбійного цеху  ВАТ 
"ЛьвівОРГРЕС" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
(призначено) 

02.01.2003, Згідно  з наказом 8 від 02.01.2003 

9) опис Винагорода (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, 
посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 
Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 
судимості за посадові чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не було. 

 



* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Генеральний директор Джало Володимир Федорович * 20800 69,333333 20800 0 0 0 
Головний бухгалтер Дегтєрьова Віра Василівна * 0 0,000000 0 0 0 0 
Ревізор-Головний інженер Флак Юрій Володимирович * 4600 15,333333 4600 0 0 0 
Усього 25400 84,666667 25400 0 0 0 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім 
публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних 

товариств) 
 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 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 

Джало Володимир Федорович 20800 69,333333 20800 0 
Борисюк Володимир Дмитрович 4600 15,333333 4600 0 
Флак Юрій Володимирович 4600 15,333333 4600 0 
Усього 30000 99,999900 30000 0 

 
* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 
 
** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
(*) X  

Дата проведення 24.03.2017 
Кворум зборів ** 100,000000 
Опис ПРОТОКОЛ № 24/03-17 

Загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства "Техенерго" 
 
Дата проведення загальних зборів: "24" березня 2017 
року. 
Місце проведення зборів: м. Львів, проспект 
Шевченка, буд. 21, кв. 4. 
Дата складання протоколу: "24" березня 2017 року. 
 
Час реєстрації акціонерів для участі у зборах: 
10.45-11.00. 
Час відкриття загальних зборів: 11.15. 
Час завершення роботи загальних зборів: 12.50. 
 
Загальна кількість акціонерів згідно зведеного 
облікового реєстру: 3 акціонери (фізичні особи). 
Розмір статутного капіталу: 750 000 (сімсот п'ятдесят 
тисяч) гривень. 
Загальна кількість випущених акцій - 30 000 акцій. 
Тип та вид акцій - прості іменні 
Форма випуску акцій: бездокументарна. 
 
Кількість акціонерів, що зареєструвалися до участі у 
зборах: 3 (три). 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для 
участі у зборах: 30 000 голосів, що складає  100 % від 
загальної кількості голосів акціонерів. 
 
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах 
здійснювалась реєстраційною комісією у складі: 
Голова реєстраційної комісії - Джало В.Ф. 
Члени реєстраційної комісії - Борисюк В.Д., Флак Ю.В. 
 
Запрошені на збори: 
 
Дегтєрьова В.В. - головний бухгалтер Товариства. 
Шалінська І. В. - начальник юридичного відділу 
Товариства. 
 
Голова реєстраційної комісії Джало В.Ф. - оголосив 
результати реєстрації акціонерів для участі у роботі 
загальних зборів акціонерів. Згідно Переліку 
акціонерів Приватного акціонерного товариства 
"Техенерго", які зареєструвалися для участі у роботі 
чергових Загальних зборів, складеного станом на "21" 
березня 2017 року та за наслідками реєстрації 
акціонерів, здійсненої "24" березня 2017 року, для 
участі у зборах зареєструвалися та присутні 3 (три) 
акціонери, які у сукупності володіють 30 000 простих 
іменних акцій, що складає 100 % від загальної 
кількості голосів.  
 
Джало В.Ф. повідомив, що вимоги ч. 2 ст. 41 Закону 
України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму 
дотримані. Збори вважаються повноважними 



приймати рішення з будь-яких питань порядку 
денного. Довів до відома акціонерів, що можна 
розпочинати роботу загальних зборів. 
 
Зауважень від акціонерів Товариства щодо порядку, 
способу та строку повідомлення про скликання 
загальних зборів акціонерів не надходило. 
 
Ознайомив присутніх акціонерів з порядком денним 
загальних зборів. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів 
акціонерів Товариства. 
2. Обрання голови та членів лічильної комісії 
загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт Генерального Директора Товариства. 
4. Затвердження річного звіту, балансу 
Товариства. 
5. Про розподіл прибутку та збитків Товариства. 
6. Про схвалення значних правочинів, укладених 
Генеральним Директором Товариства. 
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом 2017 
року. 
 
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 
СЛУХАЛИ: 
Генеральний Директор Джало В.Ф. - запропонував 
розпочати роботу чергових загальних зборів. Для 
організації роботи чергових загальних зборів 
акціонерів запропонував обрати голову та секретаря 
загальних зборів акціонерів. Запропонував обрати 
Флака Юрія Володимировича на посаду голови 
чергових загальних зборів, а секретарем чегових 
загальних зборів акціонерів запропонував обрати 
Борисюка Володимира Дмитровича. 
ВИСТУПАЛИ: 
Флак Ю.В., Борисюк В. Д. - погодилися із вказаною 
пропозицією. 
Інших акціонерів, бажаючих взяти участь в 
обговоренні питання, не було. 
Інших пропозицій не надходило. 
Пропозиція поставлена на голосування: 
"Відкрити чергові загальні збори акціонерів 
Приватного акціонерного товариства "Техенерго". 
Головою чергових загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства "Техенерго" 
обрати - Флака Юрія Володимировича. Секретарем 
чергових загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства "Техенерго" обрати - 
Борисюка Володимира Дмитровича". 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА"        30 000 
голосів (100% голосів присутніх) 
"ПРОТИ"       немає
   0% 
"УТРИМАЛОСЬ"      немає
   0% 
"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" немає 
   0% 
Рішення прийнято. 



ВИРІШИЛИ: 
1. Відкрити чергові загальні збори акціонерів 
Приватного акціонерного товариства "Техенерго". 
2. Головою чергових загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства "Техенерго" 
обрати Флака Юрія Володимировича. 
3. Секретарем чергових загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства "Техенерго" 
обрати Борисюка Володимира Дмитровича. 
 
 
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 
СЛУХАЛИ: 
Голова чергових загальних зборів Флак Ю.В. - 
запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х 
чоловік: Голова лічильної комісії - Джало В.Ф., члени 
лічильної комісії - Борисюк В.Д., Дегтєрьова В.В. 
Акціонерів, бажаючих взяти участь в обговоренні 
питання, не було. 
Інших пропозицій не надходило. 
Пропозиція поставлена на голосування: 
"Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Голова 
лічильної комісії - Джало Володимир Федорович, 
члени лічильної комісії - Борисюк Володимир 
Дмитрович, Дегтєрьова Віра Василівна". 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА"        30 000 
голосів (100% голосів присутніх) 
"ПРОТИ"       немає
   0% 
"УТРИМАЛОСЬ"      немає
   0% 
"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" немає 
   0% 
Рішення прийнято. 
ВИРІШИЛИ: 
Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: 
Голова лічильної комісії - Джало Володимир 
Федорович. 
Члени лічильної комісії - Борисюк Володимир 
Дмитрович, Дегтєрьова Віра Василівна. 
 
 
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 
СЛУХАЛИ: 
Генеральний Директор Джало В.Ф. - доповів, що 
трудовий колектив плідно пропрацював у 2016 році і 
Товариство досягло високого рівня розвитку, про що 
свідчать основні економічні показники, а саме: 1) 
Чистий дохід від реалізації робіт та послуг склав 50 564 
тис. грн.; 2) Валовий прибуток склав 9 768 тис. грн. 
Виконання колективного договору Приватного 
акціонерного товариства "Техенерго" було розглянуто 
на загальних зборах трудового колективу. Роботу 
дирекції визнано задовільною. За звітній період 
закріпився основний кваліфікаційний склад 
працівників, зміцнився колектив, на високому рівні 
підтримувався його моральний стан та дисципліна. 
Протягом 2016 року на підприємстві створено нові 
професійні місця, які дають можливість розширити 
обсяги виконання робіт та сферу діяльності 
підприємства. Проведено навчання та атестацію 
спеціалістів. Протягом 2016 року до складу трудового 



колективу прийнято 6 працівників, залучено молодих 
перспективних спеціалістів, які завершили навчання у 
відповідних закладах освіти за профілем діяльності 
підприємства. За рахунок закупівлі сучаснішої та 
потужнішої оргтехніки і офісного обладнання 
оновлено виробничу базу підприємства. За 2016 рік 
було придбано основних засобів на суму 85,0 тис. грн. 
Протягом 2016 року підприємство взяло участь у 
великій кількості тендерів, конкурсних торгів, інших 
конкурсних процедур та за їхніми результатами уклало 
багатооб'ємні перспективні договори з новими та вже 
існуючими партнерами на виконання робіт та надання 
послуг.  
Протягом 2016 р. товариство сплатило до бюджету 14 
061,63 тис. грн., в т.ч. податку на додану вартість - 9 
469,26 тис. грн., податку на прибуток - 64,05 тис. грн. 
та податків, пов'язаних з нарахуванням заробітної 
плати, - 4 528,32 тис. грн., що складається з податку з 
доходів найманих працівників - 2446,42 тис. грн., 
єдиного соціального внеску - 1 817,54 тис. грн. та 
військового збору - 264,36 тис. грн. 
Протягом 2016 р. заробітна плата працівникам 
Приватного акціонерного товариства "Техенерго" 
виплачувалася своєчасно та у повному обсязі. Витрати 
на оплату праці персоналу склали 15 047 тис. грн., що 
на 1045 тис. грн. або на 7,46% більше, ніж у 2015 р. 
Розмір середньої заробітної плати склав 6217,75 грн., 
що на 1558,50 грн. або на 33% більше, ніж у 2015 р. 
Власний капітал станом на 31.12.2016 р. склав 10 851 
тис. грн. і включає в себе: статутний капітал в сумі 750 
тис. грн.; нерозподілений прибуток в сумі 9 920 тис. 
грн.; резервний капітал в сумі 181 тис. грн.  
При аналізі фінансового стану підприємства виявлено, 
що показники фінансово-господарської діяльності 
відповідають нормативним значенням, а саме: 
1. Коефіцієнт покриття, який склав 1,81, являє собою 
співвідношення всіх поточних активів до 
короткострокових зобов'язань. Зазначений показник 
свідчить про те, що у Приватного акціонерного 
товариства "Техенерго" достатньо поточних коштів 
для своєчасного погашення боргів протягом року і про 
спроможність товариства розрахуватись зі своїми 
боргами перед кредиторами за рахунок оборотних 
активів.  
2. Коефіцієнт загальної ліквідності, який склав 1,53, 
характеризує достатність обігових коштів Приватного 
акціонерного товариства "Техенерго" для погашення 
боргів протягом року і показує, що поточні оборотні 
активи покривають поточні зобов'язання.  
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який склав 0,08, 
показує, яку частину поточних зобов'язань організація 
може покрити за рахунок найліквідніших активів і 
характеризує готовність підприємства ліквідувати 
короткотермінову заборгованість. Зазначений 
показник свідчить про те, що Приватне акціонерне 
товариство "Техенерго" може покрити 8 % поточних 
зобов'язань за рахунок найліквідніших активів.  
4. Коефіцієнт фінансової стійкості, який склав 1,12, 
показує питому вагу власного капіталу у загальній сумі 
засобів, авансованих у діяльність підприємства, дає 
змогу оцінити його залежність від фінансування 
позиковим капіталом і характеризує можливості 
організації з обслуговування боргу за рахунок власного 



прибутку, тобто незалежність товариства від зовнішніх 
джерел фінансування.  
5. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії), 
який склав 0,47, показує співвідношення між власним 
капіталом і загальною вартістю майна підприємства, 
тобто яку частку становлять власні засоби у вартості 
майна підприємства. 
У цілому фінансові показники Товариства свідчать про 
стабільний фінансовий стан і можливість швидко 
здійснити розрахунки по всіх зобов'язаннях. (Звіт 
Генерального Директора додається до Протоколу). 
Акціонерів, бажаючих взяти участь в обговоренні, не 
було. 
Інших пропозицій не надходило. 
Обговорення питання було завершено. 
Питання поставлене на голосування: 
"Звіт Генерального Директора Приватного 
акціонерного товариства "Техенерго" про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 
році затвердити. Роботу Генерального Директора 
Приватного акціонерного товариства "Техенерго" у 
2016 році вважати задовільною". 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА"        30 000  
голосів (100% голосів присутніх) 
"ПРОТИ"       немає
   0% 
"УТРИМАЛОСЬ"      немає
   0% 
"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ"  
немає    0% 
Рішення прийнято. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
1. Звіт Генерального Директора Приватного 
акціонерного товариства "Техенерго" про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 
році затвердити. 
2. Роботу Генерального Директора Приватного 
акціонерного товариства "Техенерго" у 2016 році 
вважати задовільною. 
 
 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО. 
СЛУХАЛИ: 
Головний бухгалтер Дегтєрьова В.В. - повідомила, що 
облікова політика Товариства забезпечує можливість 
надання користувачам фінансової звітності правдивої 
та неупередженої інформації про фінансовий та 
майновий стан підприємства, доходи, витрати та 
фінансові результати підприємства, і ознайомила 
присутніх із річною фінансовою звітністю Товариства 
за 2016 рік. Зокрема, розповіла акціонерам про основні 
показники балансу та звіту про фінансові результати. 
Повідомила, що при веденні бухгалтерського обліку 
Товариство дотримується основних принципів, 
сформованих у П (С) БО №1 "Загальні вимоги до 
фінансової звітності". Фінансова звітність складається 
з: Балансу (Звіту про фінансовий стан); Звіту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід); Звіту 
про рух грошових коштів; Звіту про власний капітал; 



Приміток до річної фінансової звітності. За 2016 рік 
Товариство здало фінансову звітність своєчасно і у 
повному обсязі. Звіт складений на основі фінансової 
звітності відокремлених підрозділів: ВП "Техенерго на 
ХАЕС" та ВП "Техенерго на РАЕС" та головного 
підприємства. Основні показники Форми № 2 "Звіт про 
фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід): 
Чистий дохід від реалізації - 50 564 тис. грн. (код рядка 
2000); Інші операційні доходи - 1 304 тис. грн. (код 
рядка 2120); Валові витрати - 51 510 тис. грн. (код 
рядка 2050+2130+2150+2180); Податок на прибуток - 
64 тис. грн. (код рядка 2300). Витрати на заробітну 
плату працівників склали 15 047 тис. грн., 
відрахування на соціальні заходи склали 1 754 тис. грн. 
 Протягом 2016 року Товариство сплатило до бюджету 
14 061,63 тис. грн., в т.ч. податку на додану вартість - 9 
469,26 тис. грн., податку на прибуток - 64,05 тис. грн. 
та податків, пов'язаних з нарахуванням заробітної 
плати, - 4 528,32 тис. грн., що складається з податку з 
доходів найманих працівників - 2 446,42 тис. грн., 
єдиного соціального внеску - 1 817,54 тис. грн. та 
військового збору - 264,36 тис. грн. 
До основних засобів відносяться матеріальні активи, 
очікуваний термін корисного використання яких 
більше одного року та первісна вартість яких більша 
2,5 тис. грн., а з жовтня 2016 р. - більше 6,0 тис. грн. 
Нарахування амортизації за основними фондами 
здійснюється прямолінійним методом. Амортизаційні 
відрахування за 2016 рік склали 274 тис. грн. 
Матеріальні активи з терміном корисного 
використання понад один рік і вартістю до 2,5 тис. грн. 
є малоцінними необоротними матеріальними активами 
(МНМА). Амортизація за МНМА нараховується в 
розмірі 100,0% їхньої вартості. Матеріальні активи, що 
використовуються не більше одного року, є 
малоцінними швидкозношуваними предметами 
(МШП). Нарахування зносу МШП здійснюється у 
розмірі 100% їхньої балансової вартості на момент 
введення в експлуатацію. Поточна дебіторська 
заборгованість включена до підсумку балансу за 
чистою реалізаційною вартістю. Основні показники 
Форми № 1 "Баланс" (Звіт про фінансовий стан) 
Товариства: Сума дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги становить 15 284 
тис. грн. (код рядка 1125). Довгострокова дебіторська 
заборгованість складає 100 тис. грн. (код рядка 1040). 
Поточні зобов'язання складаються з кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги, яка 
становить 1 515 тис. грн. (код рядка 1615) і є реальною. 
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 
(код рядка 1620) складають 1 524 тис. грн. 
Протермінованої заборгованості перед бюджетом 
немає. Заборгованість за розрахунками з оплати праці 
(код рядка 1630) складає 3 134 тис. грн. Заборгованість 
за розрахунками зі страхування (код рядка 1625) 
складає 111 тис. грн. 
Згідно з наказом № 110/ІНВ від 31 жовтня 2016 року на 
підприємстві проведена інвентаризація 
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, 
основних засобів, дебіторської та кредиторської 
заборгованості станом на 01 грудня 2016 року. 
Результати інвентаризації були подані на розгляд 
постійно діючої комісії, про що складений відповідний 



акт. Результати інвентаризації оформлені 
інвентаризаційними відомостями, недостач не 
виявлено. Власний капітал Товариства складає 10 851 
тис. грн. (код рядка 1495), що включає в себе статутний 
капітал в сумі 750 тис. грн. (код рядка 1400), 
нерозподілений прибуток в сумі 9 920 тис. грн. (код 
рядка 1420) та резервний капітал в сумі 181 тис. грн. 
(код рядка 1415). 
Товариство за 2016 рік досягнуло хороші показники по 
нарахуванню та сплаті податків до бюджету. Всі 
податки сплачено своєчасно і в повному обсязі. Згідно 
з Податковим кодексом України Приватне акціонерне 
товариство "Техенерго" відповідає критеріям п. 154.6 
ст. 154 ПКУ: сплачена сума податку на додану вартість 
становить не менше 5 % (а сааме 17%) від 
задекларованої суми ПДВ і підпадає під визначення 
"платник податку з незначним ступенем ризику". 
Запропонувала затвердити результати діяльності 
Товариства за 2016 рік, баланс Товариства за 2016 рік. 
Також було заслухано Голову Ревізійної комісії 
Товариства Флака Ю. В., який повідомив, що 
фінансова звітність Приватного акціонерного 
товариства "Техенерго" відповідає встановленим 
вимогам Закону України № 996-XIV "Про 
бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні" 
від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями та 
прийнятій обліковій політиці підприємства і реально та 
точно відображає його фінансовий стан на дату 
складання звітності (Звіт Ревізійної комісії додається 
до Протоколу), у зв'язку із чим Флак Ю. В. підтримав 
пропозицію Дегтєрьової В. В. затвердити результати 
діяльності Товариства за 2016 рік, баланс Товариства 
за 2016 рік. 
Акціонерів, бажаючих взяти участь в обговоренні, не 
було. 
Інших пропозицій не надходило. 
Обговорення питання було завершено. 
Питання поставлене на голосування: 
"Результати діяльності Приватного акціонерного 
товариства "Техенерго" у 2016 році затвердити та 
вважати задовільними. Затвердити Звіт про фінансові 
результати та Баланс Приватного акціонерного 
товариства "Техенерго" за 2016 рік". 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА"        30 000 
голосів (100% голосів присутніх) 
"ПРОТИ"       немає
   0% 
"УТРИМАЛОСЬ"      немає
   0% 
"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" немає 
   0% 
Рішення прийнято. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Результати діяльності Приватного акціонерного 
товариства "Техенерго" у 2016 році затвердити та 
вважати задовільними. 
2. Затвердити Звіт про фінансові результати та 
Баланс Приватного акціонерного товариства 
"Техенерго" за 2016 рік. 
 
 
ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 



СЛУХАЛИ: 
Генеральний Директор Джало В.Ф. - повідомив, що 
фінансово-економічні показники діяльності 
Товариства за 2016 рік свідчать про те, що в цілому цей 
рік для Товариства був прибутковий. Відповідно до 
даних бухгалтерського обліку за 2016 рік чистий 
прибуток Товариства минулих років, що залишився 
нерозподіленим, становить 9 920 000,00 грн. (дев'ять 
мільйонів дев'ятсот двадцять тисяч гривень 00 
копійок), дані про який, згідно вимог бухгалтерського 
обліку, наведені у Звіті про фінансові результати за 
2016 рік з точністю до тисяч гривень.  
Відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 30 Закону України "Про 
акціонерні товариства" виплата дивідендів за простими 
акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року 
та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення 
загальних зборів акціонерного товариства у строк, що 
не перевищує шість місяців з дня прийняття 
загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 
У зв'язку із цим Джало В. Ф. запропонував виплатити 
протягом 6 місяців акціонерам Товариства дивіденди з 
чистого прибутку, що залишився нерозподіленим, у 
загальній сумі 8 000 100,00 грн. (вісім мільйонів сто 
гривень 00 копійок), а саме розподілити дивіденди 
таким чином: 
1. Затвердити такий розмір дивідендів за 2016 рік: 
загальна сума 8 000 100,00 грн. (вісім мільйонів сто 
гривень 00 копійок); розмір дивідендів на одну просту 
іменну акцію 266,67 грн. (двісті шістдесят шість 
гривень 67 копійок).  
2. Виплату дивідендів за 2016 рік у загальній сумі 
8 000 100,00 грн. (вісім мільйонів сто гривень 00 
копійок) проводити по мірі поступлення обігових 
коштів у касу Товариства з 01 квітня 2017 року по 30 
вересня 2017 року включно акціонерам фізичним 
особам на рахунки, що надані такимим акціонерами, 
або готівкою з каси підприємства під розписку, у 
національній валюті - гривні.  
3. Залишок чистого прибутку за 2016 рік, що 
залишився нерозподіленим, у розмірі 1 919 900,00 грн. 
(один мільйон дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 
гривень 00 копійок) залишити у розпорядженні 
Товариства, направивши на розвиток підприємства і 
фінансування поточної діяльності. 
Акціонерів, бажаючих взяти участь в обговоренні, не 
було. 
Інших пропозицій не надходило. 
Питання поставлене на голосування: 
"1. Затвердити такий розмір дивідендів за 2016 рік: 
загальна сума 8 000 100,00 грн. (вісім мільйонів сто 
гривень 00 копійок); розмір дивідендів на одну просту 
іменну акцію 266,67 грн. (двісті шістдесят шість 
гривень 67 копійок).   
2. Виплату дивідендів за 2016 рік у загальній сумі 8 000 
100,00 грн. (вісім мільйонів сто гривень 00 копійок) 
проводити по мірі поступлення обігових коштів у касу 
Товариства з 27 березня 2017 року по 24 вересня 2017 
року включно акціонерам фізичним особам на 
рахунки, що надані такимим акціонерами, або 
готівкою з каси підприємства під розписку, у 
національній валюті - гривні.  
3. Залишок чистого прибутку за 2016 рік, що 
залишився нерозподіленим,  у розмірі 1 919 900,00 



грн. (один мільйон дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч 
дев'ятсот гривень 00 копійок) залишити у 
розпорядженні Товариства, направивши на розвиток 
підприємства і фінансування поточної діяльності".  
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА"        30 000  
голосів (100% голосів присутніх) 
"ПРОТИ"       немає
   0% 
"УТРИМАЛОСЬ"      немає
   0% 
"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ"  
немає    0% 
Рішення прийнято. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Затвердити такий розмір дивідендів за 2016 рік: 
загальна сума 8 000 100,00 грн. (вісім мільйонів сто 
гривень 00 копійок); розмір дивідендів на одну просту 
іменну акцію 266,67 грн. (двісті шістдесят шість 
гривень 67 копійок).   
2. Виплату дивідендів за 2016 рік у загальній сумі 8 000 
100,00 грн. (вісім мільйонів сто гривень 00 копійок) 
проводити по мірі поступлення обігових коштів у касу 
Товариства з 27 березня 2017 року по 24 вересня 2017 
року включно акціонерам фізичним особам на 
рахунки, що надані такимим акціонерами, або 
готівкою з каси підприємства під розписку, у 
національній валюті - гривні.   
3. Залишок чистого прибутку за 2016 рік, що 
залишився нерозподіленим,  у розмірі 1 919 900,00 
грн. (один мільйон дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч 
дев'ятсот гривень 00 копійок) залишити у 
розпорядженні Товариства, направивши на розвиток 
підприємства і фінансування поточної діяльності. 
 
 
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 
СЛУХАЛИ: 
Генеральний Директор Джало В.Ф. - доповів, що у 
2016 році, а також протягом січня-березня 2017 року, 
Товариством, від імені якого він діяв як Генеральний 
Директор, було укладено ряд господарських договорів, 
зокрема:  
- Договір № 16.04.261 щодо участі у розробці САР ПТК 
СНЕ ТО енергоблоку №3 ВП РАЕС на базі технічних 
засобів ПАТ "НВП "Радій", укладений 07 червня 2016 
року із ПАТ "НВП "Радій"; 
- Договір № 16.12.143 на виконання робіт по 
модернізації системи управління резервних 
дизель-генераторів на енергоблоці №3 ВП "Рівненська 
АЕС", укладений 03 жовтня 2016 року із ВП 
"Рівненська АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом"; 
- Договір № 16.04.264 на впровадження комплексної 
системи діагностики систем реакторної установки на 
енергоблоці №1 ВП ХАЕС, укладений 12 грудня 2016 
року із ВП "Хмельницька АЕС" ДП НАЕК 
"Енергоатом". 
У розумінні ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні 
товариства" укладені правочини є значними, оскільки 
предметом даних договорів є виконання робіт та/або 
надання послуг на суму, яка перевищує 25% вартості 
чистих активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності. З метою оперативного реагування 



на пропозицію щодо виконання робіт за укладеними 
договорами та враховуючи досвід попередніх років 
роботи з даними контрагентами, Генеральний 
Директор підписав ці договори в інтересах Товариства. 
Станом на сьогоднішній день роботи за даними 
договорами завершені або виконуються. За цими 
договорами отримано авансування (попередню оплату) 
або вже проведено повний розрахунок. Тобто, якщо 
об'єктивно оцінювати наслідки укладених договорів, 
то вони безумовно укладені в інтересах Товариства та 
справляють позитивний економічний ефект. З огляду 
на це Джало В.Ф. запропонував загальним зборам 
схвалити укладені ним значні правочини. 
Акціонерів, бажаючих взяти участь в обговоренні, не 
було. 
Інших пропозицій не надходило. 
Обговорення питання було завершено. 
Питання поставлене на голосування: 
"Схвалити укладення Генеральним Директором Джало 
Володимиром Федоровичем від імені Приватного 
акціонерного товариства "Техенерго" значних 
правочинів за період з квітня 2016 року по березень 
2017 року включно". 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА"        30 000  
голосів (100% голосів присутніх) 
"ПРОТИ"       немає
   0% 
"УТРИМАЛОСЬ"      немає
   0% 
"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" немає 
   0% 
Рішення прийнято. 
ВИРІШИЛИ: Схвалити укладення Генеральним 
Директором Джало Володимиром Федоровичем від 
імені Приватного акціонерного товариства 
"Техенерго" значних правочинів за період з квітня 2016 
року по березень 2017 року включно. 
 
 
 
 
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 
СЛУХАЛИ: 
Генеральний Директор Джало В.Ф. - повідомив, що 
подальша господарська діяльність Товариства вимагає 
оперативного реагування на пропозиції щодо 
укладення правочинів, які в розумінні Закону України 
"Про акціонерні товариства" є значними. Також 
повідомив, що левова частина господарських 
договорів, які укладаються Товариством в межах 
основного напрямку діяльності, є значними 
правочинами. З огляду на це для прийняття рішення 
щодо їхнього укладення у порядку, передбаченому 
ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства", 
необхідно було б проводити загальні збори акціонерів 
практично кожного місяця. Проте ч.3 ст.70 Закону 
України "Про акціонерні товариства" надає 
можливість загальним зборам акціонерів прийняти 
рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які укладатимуться Генеральним Директором 
Товариства. У зв'язку із цим запропонував попередньо 
схвалити значні правочини, які укладатимуться 



Генеральним Директором Приватного акціонерного 
товариства "Техенерго" Джало Володимиром 
Федоровичем від імені Товариства протягом квітня - 
грудня 2017 року включно, а також січня-березня 2018 
року включно, які стосуються основних видів та 
напрямів діяльності Товариства. 
Акціонерів, бажаючих взяти участь в обговоренні, не 
було. 
Інших пропозицій не надходило. 
Обговорення питання було завершено. 
Питання поставлене на голосування: 
"Попередньо схвалити значні правочини, які 
укладатимуться Генеральним Директором Приватного 
акціонерного товариства "Техенерго" Джало 
Володимиром Федоровичем від імені Товариства 
протягом квітня - грудня 2017 року включно, а також 
січня-березня 2018 року включно, та які стосуються 
основних видів та напрямів діяльності Товариства. 
Зобов'язати Генерального Директора Приватного 
акціонерного товариства "Техенерго" Джало 
Володимира Федоровича на наступних звітних зборах 
доповісти про укладені ним в межах цього строку 
значні правочини". 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"ЗА"       30 000 
голосів (100% голосів присутніх) 
"ПРОТИ"      немає 
  0% 
"УТРИМАЛОСЬ"     немає 
  0% 
"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" немає 
   0% 
Рішення прийнято. 
ВИРІШИЛИ: 
1. Попередньо схвалити значні правочини, які 
укладатимуться Генеральним Директором Приватного 
акціонерного товариства "Техенерго" Джало 
Володимиром Федоровичем від імені Товариства 
протягом квітня - грудня 2017 року включно, а також 
січня - березня 2018 року включно, та які стосуються 
основних видів та напрямів діяльності Товариства. 
2. Зобов'язати Генерального Директора 
Приватного акціонерного товариства "Техенерго" 
Джало Володимира Федоровича на наступних звітних 
зборах доповісти про укладені ним в межах цього 
строку значні правочини. 
 
 
 
Голова Зборів                                                                                         
Ю.В. Флак 
 
Секретар Зборів                                                                                   
В.Д. Борисюк 
 
Генеральний Директор                                                                           
В.Ф. Джало 
 
Запрошені особи: 
 
Головний бухгалтер                                      
В.В. Дегтєрьова  
 



Начальник юридичного відділу                                                         
І. В. Шалінська 

 
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі. 
 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



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 
ідентифікаційн

ий номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
02.12.2010 71/13/1/10 Національна 

комісія з 
цінних паперів 
та фондового 
ринку України 

UA4000109771 Акція проста 
бездокументар
на іменна 

Бездокументар
ні іменні 

25,00 30000 750000,00 100,000000 

Опис ПАТ "Національний Депозитарій України" обслуговує випуск акцій Товариства.  
Цінні папери до лістингу не включались, обіг цінних паперів Емітента відбувається на вторинному позабіожовому ринку. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



XII. Інформація про господарську та фінансову 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 3 4 5 6 7 8 
1. Виробничого 
призначення:  

740 659 0 0 740 659 

будівлі та споруди 740 659 0 0 740 659 
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
інші 0 0 0 0 0 0 
2. Невиробничого 
призначення:  

0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
інші 0 0 0 0 0 0 
Усього  740 659 0 0 740 659 
Опис Орендованих основних засобів на підприємстві немає. 

За рахунок закупівлі сучаснішої та потужнішої 
оргтехніки і офісного обладнання, оновлено виробничу 
базу підприємства. До основних засобів відносяться 
матеріальні активи, очікуваний термін корисного 
використання яким більше одного року та первісна 
вартість яких більша 6,0 тис.грн. 
Нарахування амортизацій за основними фондами 
здійснюється прямолінійним методом. Основні засоби 
обліковуються за первісною вартістю. 
Матеріальні активи з терміном корисного 
використання понад один рік і вартістю до 6,0 тис.грн. 
є малоцінними необоротними матеріальними активами 
(МНМА). 
Амортизація за МНМА нараховується в розмірі 100,0%  
їхньої вартості. 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  5923 10851 
Статутний капітал (тис. грн.)  750 750 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  750 750 
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх 
видів зобов`язань і забезпечень, відображених в 
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог 
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості 
чистих активів акціонерного товариства, схвалених 
рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує 
статутний капітал на 5173 тис.грн. Розрахункова 
вартість чистих активів перевищує скоригований 
статутний капітал на 5173 тис.грн. Вимоги частини 
третьої статті 155 Цивільного кодексу України 
дотримані. Зменшення статутного капіталу не 
вимагається. 



 
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

 
Види зобов'язань Дата 

виникнення 
Непогашена 
частина боргу 
(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0,00 X X 
у тому числі:     
     
Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X 
у тому числі:     
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X 
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X  X X 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

X 0,00 X X 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X  X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X  X X 
Інші зобов'язання та забезпечення X 39470,00 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 39470,00 X X 
Опис ПрАТ"Техенерго" має достатньо ресурсів для погашення 

зобов`язань протягом року. 
 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

Мале приватне підприємство Аудиторська фірма 
"Кронос" 

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

21444899 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6. 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

№  1478 26.01.2001 

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** 

 304/4  24.12.2014 26.11.2020 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність 
системи контролю якості, виданого Аудиторською 
палатою України 

0512 24.12.2014 

Звітний період, за який проведено аудит фінансової 
звітності 

01.01.2017 - 31.12.2017 

Думка аудитора 02 - із застереженням 
Пояснювальний параграф (у разі наявності)  
Номер та дата договору на проведення аудиту 2/О/2018 01.02.2018 
Дата початку та дата закінчення аудиту 02.02.2018 - 03.03.2018 
Дата аудиторського висновку (звіту) 21.03.2018 
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 35500,00 

 
* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 
 
** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



 
Інформація про стан корпоративного управління 

Загальні збори акціонерів 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 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 (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі 

в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так (*) Ні (*) 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

 Так (*) Ні (*) 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування)  X 
Підняттям рук X  
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так (*) Ні (*) 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (запишіть) не було 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
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   
Виконавчий орган   
Ревізійна комісія (ревізор)   
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше 
відсотків простих акцій товариства 

 

Інше (зазначити)  
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 



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

 

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

 

 
 

Органи управління 
Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0 
членів наглядової ради - акціонерів 0 
членів наглядової ради - представників акціонерів 0 
членів наглядової ради - незалежних директорів 0 
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 
відсотками акцій 

0 

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

0 

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

0 

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

0 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 
 Так (*) Ні (*) 
Складу   
Організації   
Діяльності   
Інші (запишіть)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
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 

 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 0 
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 
Інше (запишіть) комітетів не 

створено 
Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів 
зазначається інформація щодо їх компетентності та 
ефективності. Зазначається інформація стосовно 
кількості засідань та яких саме комітетів наглядової 
ради 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів 
зазначається інформація щодо їх компетентності та 
ефективності. Зазначається інформація стосовно 
кількості засідань та яких саме комітетів наглядової 
ради 

 

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

ні 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 



 Так (*) Ні (*) 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  X 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
Інше (запишіть) винагороду не 

отримують 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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) вимог не існує 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві 
ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду 
ревізора / ні) 

так, введено посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3 
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 

1 

Відповідно до статуту вашого 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 планів діяльності 
(бізнес-планів)  

Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового 
звіту, або балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 

Ні Ні Ні Ні 



наглядової ради 
Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів виконавчого 
органу 

Ні Ні Так Ні 

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів наглядової ради 

Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про 
притягнення до майнової 
відповідальності членів 
виконавчого органу 

Ні Ні Так Ні 

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього 
аудитора 

Ні Ні Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів  

Ні Ні Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) 

так  

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 

ні 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
 Так (*) Ні (*) 
Положення про загальні збори акціонерів   X  
Положення про наглядову раду   X 
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X 
Положення про порядок розподілу прибутку   X 
Інше (запишіть)  статут товариства 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства (*)? 
 Інформація 

розповсюджує
ться на 

загальних 
зборах 

Публікується 
у пресі, 

оприлюднюєт
ься в 

загальнодосту
пній 

інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 

надаються на 
запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-сторі

нці 
акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів Так Ні Так Ні Так 



управління товариства  
Статут та внутрішні 
документи  

Ні Ні Так Ні Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення  

Ні Ні Ні Ні Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Ні Так 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні) 

ні 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так (*) Ні (*) 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік   X 
Раз на рік  X  
Частіше ніж раз на рік   X 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні 

З якої причини було змінено аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Не задовольняв професійний рівень   X 
Не задовольняли умови угоди з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 Так (*) Ні (*) 
З власнї 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 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 



Чи отримувало ваше 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) інвестицій не було 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

років*? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились Х 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
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 товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття: 

01.01.1900 

яким органом управління прийнятий: Підприємство не являється фінансовою установою 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) 

ні 

укажіть яким чином його оприлюднено: Підприємство не являється фінансовою установою 
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  

Підприємство не являється фінансовою установою 

 
Звіт про корпоративне управління* 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) 
(для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб 
- прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх 
складу за рік. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого 
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або 
споживачам фінансових послуг. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 



установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких 
заходів. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є 
комерційною таємницею), або про їх відсутність. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; 
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові). 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги 
Підприємство не являється фінансовою установою 



 
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ТЕХЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 23891483 
Територія  за КОАТУУ 4610136600 
Організаційно-правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 
послуг технічного консультування в цих сферах 

за КВЕД 71.12 

Середня кількість працівників, осіб (1) 84   
Адреса, телефон: 79005, Львівська, Галицький, м.Львів, пр. Шевченка 21, кв.4 (0322) (032) 242-41-36 

 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v  
за міжнародними стандартами фінансової звітності   

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
 

На 31.12.2017 
 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 
Актив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 

на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000 141 2  
первісна вартість 1001 245 246 0 
накопичена амортизація 1002 (104) (244) 0 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 
Основні засоби 1010 740 659  
первісна вартість 1011 2541 2629 0 
знос 1012 (1801) (1970) 0 
Інвестиційна нерухомість 1015    
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0 0 
Довгострокові біологічні активи 1020    
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0 0 
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1022 0 0 0 
Довгострокові фінансові інвестиції:     
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 100 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 
Усього за розділом I 1095 981 661  
II. Оборотні активи     
Запаси 1100 2000 8675 0 
- виробничі запаси 1101 2000 8675 0 
- незавершене виробництво 1102 0 0 0 
- готова продукція 1103 0 0 0 
- товари 1104 0 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 1125 15284 18782 0 



роботи, послуги 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:     
за виданими авансами 1130 1431 7405 0 
з бюджетом 1135 1617 15 0 
- у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

1140 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 245 826 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 1008 7412 0 
- готівка 1166 0 0 0 
- рахунки в банках 1167 1008 7412 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 406 255 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 
- в резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0 0 
- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 
- в резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
- в інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 1362 0 
Усього за розділом II 1195 21991 44732  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 22972 45393  
Пасив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 

на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Власний капітал     
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 750 750 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 0 
- емісійний дохід 1411 0 0 0 
- накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 181 181 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9920 4992 0 
Неоплачений капітал 1425 0 0 0 
Вилучений капітал 1430 0 0 0 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 10851 5923  
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0 0 
Пенсійні зобов'язання 1505 0 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 
- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
- благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 0 
- резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0 0 
- резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 
- резерв незароблених премій 1533 0 0 0 
- інші страхові резерви 1534 0 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за розділом II 1595    
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення     
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:     
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0 0 



товари, роботи, послуги 1615 1515 8402 0 
розрахунками з бюджетом 1620 1524 2513 0 
- у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 
розрахунками зі страхування 1625 111 132 0 
розрахунками з оплати праці 1630 3134 5026 0 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 2666 14033 0 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 

1640 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

1645 14 17 0 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов'язання 1690 3157 9347 0 
Усього за розділом IІІ 1695 12121 39470  
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 22972 45393  
 
(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики. 
Примітки: 
Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку 
відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. 
 
 
 Керівник   Джало Володимир Федорович 

 
 Головний бухгалтер   Дегтєрьова Віра Василівна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ТЕХЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 23891483 
 найменування   

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
 

За 2017 р. 
 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 
І. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 43175 50564 
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (28935) (40796) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 
Валовий:    
прибуток 2090 14240 9768 
збиток 2095   
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 0 0 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 1020 1304 
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

- дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 (11983) (8950) 
Витрати на збут 2150 (1) (27) 
Інші операційні витрати 2180 (1144) (1737) 
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності:    
прибуток 2190 2132 358 
збиток 2195   
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 0 0 
Інші доходи 2240 0 0 
- дохід від  благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 0 0 
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0 
Інші витрати 2270 0 (24) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування:    
прибуток 2290 2132 334 
збиток 2295   
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -402 -64 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 
Чистий фінансовий результат:    
прибуток 2350 1730 270 
збиток 2355   

II. Сукупний дохід 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 



Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1730 270 

III. Елементи операційних витрат 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 2563 23709 
Витрати на оплату праці 2505 18221 15047 
Відрахування на соціальні заходи 2510 2260 1754 
Амортизація 2515 327 274 
Інші операційні витрати 2520 17825 10726 
Разом 2550 41196 51510 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
Стаття Код 

рядка 
За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 30000 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 30000 30000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
Примітки: 
Чистий дохід (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРИІВ) - ЦЕ ДОХІД (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИРАХУВАННЯМ ВІДПОВІДНИХ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ЗНИЖОК ТОЩО. 
 
 
 Керівник   Джало Володимир Федорович 

 
 Головний бухгалтер   Дегтєрьова Віра Василівна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ТЕХЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 23891483 
 найменування   

 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

 
За 2017 р. 

 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний 
період попереднього 

року 
1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 30911 62948 
Повернення податків і зборів 3005 1600 0 
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 26214 5666 
Надходження від повернення авансів 3020 0 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 1930 989 
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 3100 (1533) (26632) 
Праці 3105 (12576) (9388) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2239) (1818) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (7460) (6957) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116  0 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (3758) (4242) 
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (3582) (2715) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (11469) (3441) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (9056) (8490) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0 0 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0 0 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0 0 
Інші витрачання 3190 (3907) (6418) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 12415 6459 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:    
фінансових інвестицій 3200 0 0 
необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
відсотків 3215 0 0 
дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання на придбання:    
фінансових інвестицій 3255 0 0 
необоротних активів 3260 (107) (319) 
Виплати за деривативами 3270 0 0 
Витрачання на надання позик 3275 0 0 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 0 0 



Інші платежі 3290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (107) (319) 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження від:    
Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 
Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання на:    
Викуп власних акцій 3345 0 0 
Погашення позик 3350 0 0 
Сплату дивідендів 3355 (5904) (5161) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 0 0 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0 0 
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0 0 
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

3375 0 0 

Інші платежі 3390 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (5904) (5161) 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6404 979 
Залишок коштів на початок року 3405 1008 29 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 7412 1008 

 
Примітки: 
Звіт про рух грошових коштів відображає рух грошових коштів протягом звітного періоду з поділом діяльності на операційну, 
інвестиційну та фінансову та надає інформацію з яких джерел надходили гроші на підриємство, за якими напрямами і на які 
цілі вони витрачалися. 
 
 
 Керівник   Джало Володимир Федорович 

 
 Головний бухгалтер   Дегтєрьова Віра Василівна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ТЕХЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 23891483 
 найменування   

 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

 
За 2017 р. 

 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період попереднього 
року 

  надходження видаток надходження видаток 
1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на:      
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X 
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 
збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових 
операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, утримуваних 
для продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 
Зменшення (збільшення) оборотних 
активів 

3550 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 
- збільшення (зменшення) поточних 
біологічних активів 

3552 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги 

3553 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості 

3554 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 

3564 0 0 0 0 



розрахунками з оплати праці 
- збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

     

Надходження від реалізації:      
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X 
необоротних активів 3205 0 X 0 X 
Надходження від отриманих:      
відсотків 3215 0 X 0 X 
дивідендів 3220 0 X 0 X 
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 
Надходження від погашення позик 3230 0  0  
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3235 0  0  

Інші надходження 3250 0 X 0 X 
Витрачання на придбання:      
фінансових інвестицій 3255 X 0 X 0 
необоротних активів 3260 X 0 X 0 
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 
Витрачання на надання позик 3275  X  X 
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3280  X  X 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

     

Надходження від:      
Власного капіталу 3300 0 X 0 X 
Отримання позик 3305 0 X 0 X 
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 
Витрачання на:      
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 
Погашення позик 3350 X 0 X 0 
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 
Cплату відсотків 3360 X 0 X 0 
Cплату заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Виплати неконтрольованим часткам 
у дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 
 
Примітки: 



підприємство працює за прямим методом 
 
 
 Керівник   Джало Володимир Федорович 

 
 Головний бухгалтер   Дегтєрьова Віра Василівна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ТЕХЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 23891483 
 найменування   

 
Звіт про власний капітал 

 
За 2017 р. 

 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстрований 
(пайовий) 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 750 0 0 181 9920 0 0 10851 
Коригування:          
Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на початок 
року 

4095 750 0 0 181 9920 0 0 10851 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 1730 0 0 1730 

Інший сукупний дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:          
Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 (6658) 0 0 (6658) 
Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних (цільових) 
фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:          
Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:          
Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної вартості 
акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 (4928) 0 0 (4928) 
Залишок на кінець року 4300 750 0 0 181 4992 0 0 5923 

 
Примітки: 
Звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємтства протягом звітного періоду та про причини цих змін. 
 
 
 Керівник   Джало Володимир Федорович 

 
 Головний бухгалтер   Дегтєрьова Віра Василівна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (примітки) 

 
 
ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХЕНЕРГО" 
Текстовий формат "Пояснювальна записка (Примітки)до фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 
2017р". 
 
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧУЄТЬСЯ  31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ 
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно подає фінансовий стан 
ПрАТ "Техенерго"  (надалі - Товариство) станом на      31 грудня 2017 року, а також результати його 
діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за рік, що закінчується цією датою, у відповідності до 
Національних  стандартів фінансової звітності. 
При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за: 
" вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів; 
" прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими; 
" інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких істотних 
відступів від них у звітності; та 
" підготовку звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати діяльність на безперервній 
основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б свідчили про протилежне. 
Керівництво також несе відповідальність за: 
" створення, впровадження та підтримання у Товариства ефективної та надійної системи внутрішнього 
контролю; 
" ведення достовірної облікової документації, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у будь-який 
час фінансовий стан Товариства і котра б свідчила про те, що фінансова звітність відповідає вимогам НСФЗ; 
" ведення облікової документації у відповідності до законодавства та Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку України; 
" застосування необхідних заходів щодо збереження активів Товариства; 
" виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень. 
Від імені керівництва 
 
Генеральний директор  
ПрАТ "Техенерго"     
 
ПІБ___________________________________Джало В.Ф.. 
 
 
 
 
 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ   ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ 
 
Основні відомості про емітента:                                                                                                  
Таблиця №1 
 
1 Повна назва Приватне акціонерне товариство "Техенерго" 
2 Кодза ЄДРПОУ 23891483 
3 Місцезназодження  
КОАТУУ 79005, м.Львів, проспект Шевченка, буд.21,  
4610136600 
4 Телефон, факс (032)297-08-00; 242-41-32 
5 Організаційно-правова форма за КОПФГ 232, приватне акціонерне товариство 
6 Дата реєстрації, номер Свідоцтва про Державну реєстрацію, орган, який видав Свідоцтво Виконавчий 
комітет львівської міської ради 
 
Свідоцтво №760316 Серія АОО від 28.12.1999р. 
7 Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Свідоцтво видане Львівським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер №71/13/1/10,  
Дата реєстрації 02.10.2010р. 
Дата видачі 24.01.2012р. 
8 Зміни та доповнення до Статуту 06.12.2011р.№1415105001301440 



 
9 Основні види діяльності за КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, 
 Розроблення стандартного програмного забезпечення 
 
10 Кількість власників цінних паперів, частка в статутному фонді, к-сть ЦП Три фізичні особи, 
громадяни України 
30 тис.шт.ЦП. номінальна вартість - 25 грн., прості іменні акції 
11 Орган управління, його посадові особи Генеральний директор - Джало Володимир Федорович 
12 Рахунки в банку, назва банку р/р 26001012200, МФО 325365; центральна філія ПАТ "Кредобанк" 
м.Львів 
 
Товариство  має дві філії: 
1. ВП "Техенерго" на Рівненській АЕС, Рівненська обл., м. Кузнецовськ, а/с 278, 34400; 
2. ВП "Техенерго" на Хмельницькій АЕС, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Набережна 1/32, 30100. 
 
Адреса електронної пошти: techen@mail.lviv.ua 
 
 
 
 
 
2. Характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу Товариства 
ПрАТ "Техенерго" створене з метою одержання прибутку та задоволення на цій основі економічних та 
соціальних потреб акціонерів та членів трудового колективу. 
Основними видами діяльності Товариства є: 
71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих 
сферах; 
Опис економічного середовища, в якому функціонує Товариство 
У 2017 році Товариство здійснювало свою господарську  діяльність в умовах сучасного  економічного стану 
держави, який характеризувався складними економічними кризовими явищами, в тому числі в сфері 
інжинірингу.  
Крім  економічних чинників, великою мірою на діяльність Товариства впливає те, що податкове, валютне та 
митне законодавство в Україні може мати неоднозначне тлумачення та дуже часто змінюється. 
Незважаючи на вищезазначене, керівництво Товариства зробило все можливе, щоб підприємство працювало 
стабільно та отримувало прибуток. 
Подальший економічний розвиток Товариства значною мірою залежить вiд ефективності економічних, 
фінансових та монетарних заходів, яких вживає Уряд, а також від змін у податковій, митній, юридичній, 
регулятивній та полiтичнiй сферах.  
Керівництво Товариства не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також 
те, який вплив  вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Товариства, але вживає усіх необхідних заходів 
для забезпечення стабільної роботи та розвитку. 
Чисельність штатних працівників: 
на 31.12.2015 р. - 88 чол. 
на 31.12.2016р. - 84 чол. 
На 31.12.2017 - 84 чол. 
 
 
3.Описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності 
 
Концептуальною основою для підготовки та подання повного комплекту фінансової звітності Емітента є 
Національні  стандарти фінансової звітності (НСФЗ) 
Бухгалтерський облік Емітента ведеться відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні, внутрішніми положеннями Емітента. 
Звітним періодом Емітента є рік. Звітна дата 31.12.2017 року. 
Облікова політика Емітента визначена згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV Наказом про облікову політику № 2/ВИР від 10.01.2013 року. У 
вказаному наказі відображено методологія ведення бухгалтерського обліку та сукупність принципів , методів та 
процедур що використовуються Емітентом для складання та подання інформації у фінансових звітах, які 
відповідають вимогам П(С)БО та найбільше адаптовані до діяльності Емітента. Форма і зміст наказу про 
облікову політику в цілому відповідає вимогам викладеним у листі Мінфіну від 21.12.2005 року № 
31-34000-10-5/27793. У відповідності до наказу про облікову політику:  
Таблиця №2 



Складові облікової політики  Значення Підстава 
Поріг суттєвості  5% підсумків відповідного розділу балансу П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової 
звітності"  
Тривалість операційного циклу   1 Місяць   П(С)БО 2 "Баланс"  
Строк корисного використання основних засобів Встановлюється Емітентом у відповідності з нормами ПКУ
 П(С)БО 7 "Основні засоби"  
Методи амортизації основних засобів Податковий метод П(С)БО 7 "Основні засоби"  
Методи амортизації інших необоротних матеріальних активів  Метод нарахування 100 % вартості в першому 
місяці використання об'єкта П(С)БО 7 "Основні засоби"  
Величина вартісного критерію належності матеріального активу до малоцінних необоротних 
 Встановлюється Емітентом у відповідності з нормами ПКУ в сумі менше 6500 грн. П(С)БО 7 "Основні 
засоби"  
Одиниця обліку запасів   Найменування  
 П(С)БО 9 "Запаси"  
Порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат Із застосуванням оцінки запасів за цінами які 
враховують транспортно-заготівельні витрати  П(С)БО 9 "Запаси"  
Методи оцінки вибуття запасів  Собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO)  П(С)БО 9 
"Запаси"  
Методи відображення фінансових інвестицій на дату балансу  - за собівартістю інвестиції з урахуванням 
зменшення корисності  
 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції"  
 
У зв'язку із неврахуванням у Наказах про облікову політику № 2/ВИР від 10.01.2013 року інших обов'язкових 
елементів облікової політики , а саме: переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції 
(робіт, послуг) , переліку створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів, порядку оцінки ступеня 
завершеності операцій з надання послуг, визначення сегментів, пріоритетного виду сегмента, засад 
ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках, переліку і складу змінних і постійних 
загальновиробничих витрат, бази їх розподілу, бази розподілу витрат за операціями з інструментами власного 
капіталу, переоцінки необоротних активів, періодичності відображення відстрочених податкових активів і 
відстрочених податкових зобов'язань тощо, аудитор керувався П(С)БО та іншими нормами чинного 
законодавства України та поясненнями управлінського персоналу Емітента при дослідженні господарських 
операцій. 
Внутрішня облікова політика Емітента, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, 
за якими складається фінансова звітність, в цілому в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам П(С)БО. 
Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку. 
4.Організація обліку активів 
 
В бухгалтерському обліку активи Емітента відображаються та оцінюються відповідно до вимог чинного 
законодавства. Станом на 31.12.2017 року активи Емітента складають 45393.0 тис. грн. 
Станом на 31.12.2017  року первісна вартість нематеріальних активів Емітента становила - 246 тис. грн., 
накопичена амортизація - 244 тис. грн. Значних правочинів у 2017 році з даним видом активів або які б впливали 
на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 
В статтi "Нематерiальнi активи" наведено Товариством  собiвартiсть  нематерiальних активiв, за вирахуванням 
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи облiковуються 
по iсторичнiй вартостi, з урахуванням необхiдних витрат по доведенню до придатного до використання стану, 
включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повертаються. Собiвартiсть внутрiшньо створеного 
нематерiального активу складається зі всiх витрат на створення, виробництво та пiдготовку активу до 
використання 
 
Облік основних засобів Емітента здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 
"Основні засоби". Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному інвентарному об'єкту, який містить 
в собі інформацію про первісну вартість, інвентарний номер, знос. Знос нараховувався на підставі П(С)БО № 7. 
Протягом 2017 року метод розрахунку зносу (амортизації) основних фондів не змінювався. Основні засоби 
відображаються у балансі Емітента за первісною вартістю з вирахуванням зносу. Станом на 31.12.2017 року 
первісна вартість основних засобів Емітента становила 2629 тис. грн., знос - 1970 тис. грн. Значних правочинів у 
2017 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не 
встановлено. 
 
5.Дебіторська заборгованість, яка могла бути класифікована як довгострокова - відсутня. Значних правочинів у 
2017 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не 
встановлено 
Облік виробничих запасів проводиться бухгалтерією Емітента по балансовим рахункам 2-го класу. Значних 
правочинів у 2017 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки 



не встановлено. 
: Дебіторська та кредиторська заборгованості відображені розгорнуто за статтями активу та пасиву відповідно. 
Безнадійних боргів немає. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги відображена у балансі 
Емітента за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за товари, 
роботи та послуги не створювався. Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017 року складаються із: 
Дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 
- Чиста реалізаційна вартість - 18782 тис. грн. 
- Первісна вартість - 18782 тис. грн. 
- Резерв сумнівних боргів - 0 тис. грн. 
Дебіторської заборгованості за розрахунками 
- З бюджетом - 15 тис. грн. 
- За виданими авансами - 7405тис. грн. 
- З нарахованих доходів - 0 тис. грн. 
- Із внутрішніх розрахунків - 0 тис. грн. 
Інша поточна дебіторська заборгованість - 826 тис. грн. 
Значних правочинів у 2017 році які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено. 
 
Облік касових операцій Емітентом здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті в Україні, що затверджено Постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637. Відображення 
розрахункових операцій грошовими коштами задовольняє потреби Інструкції про безготівкові розрахунки в 
Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ від 21.01.2004 р. № 22. 
 
Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка, 
поточнi рахунки у банках, кошти в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi (зi 
строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому 
суму грошових коштiв, що пiддаються незначному ризику змiни їх вартостi, як, наприклад, чековi книжки i 
вклади по депозитах. Векселi, навiть короткостроковi, не є еквiвалентами грошових коштiв. Банкiвськi 
овердрафти включаються у позиковi кошти у складi поточних зобов'язань. Фiнансова звiтнiсть Товариства                                                                                           
складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття "Грошовi кошти та 
їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових високолiквiдних iнвестицiй, 
якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiн вартостi, та 
наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi  1008 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 7412 тис. грн. на 
кiнець звiтного перiоду, що включають у тому числi грошовi кошти в касi: 0 тис. грн. на початок та 0 тис. грн. на  
кiнець звiтного перiоду, 7412 тис.грн. залишок на  рахунку в банку на кінець звітного періоду 
 
6.Оцінка та облік зобов'язань ПрАТ "Техенерго" проводиться у відповідності  з П(С)БО 11 Зобов'язання. 
Емітент визначає зобов'язання, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність 
зменшення економічних вигод у майбутньому в наслідок його погашення (відповідно до П(С)БО №11). 
Зобов'язання визнаються внаслідок минулих подій і мають юридичну силу внаслідок укладених контрактів та 
статутних вимог. Аудитор підтверджує відсутність істотних відхилень синтетичного обліку зобов'язань, 
відображених у фінансовій звітності та їх відповідність Національним стандартам бухгалтерського обліку. 
Станом на 31.12.2016 року зобов'язання ПрАТ "Техенерго" складають 39470,0 тис. грн. 
 
Поточні зобов'язання Емітента станом на 31.12.2017 р. відображені у фінансовій звітності вірно, в повному обсязі 
та складаються з: 
         -Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 8402 тис. грн. 
- З одержаних авансів - 14033 тис. грн. 
- іЗ внутрішніх розрахунків -17 тис. грн. 
- З оплати праці - 5026 тис. грн. 
- За розрахунками із страхування - 132 тис.грн. 
- за розрахунками з бюджетом - 2513 тис.грн. 
- Інші поточні зобов'язання - 9347 тис. грн. 
 
7.Організація обліку власного капіталу  
 
Власний капітал, його структура і призначення класифікується ,визначається та оцінюється відповідно до вимог 
чинного законодавства та нормативів встановлених національними стандартами бухгалтерського обліку. 
Власний капітал ПрАТ "Техенерго" станом на 31.12.2016 року дорівнює 10851 тис. грн.  
та складається із: 
- статутний капітал - 750 тис. грн. 
- резервний капітал - 181 тис. грн. 
- нерозподілений прибуток - 4992 тис. грн.  
У 2017 році відбулося зменшення власного капіталу на 4928 тис.грн. за рахунок виплати дивідендів. 



 
Статутний капітал Емітента 
 
  Станом на 31 грудня 2016 року сума затвердженого та сплаченого Статутного капіталу Емітента 
складає 750 тис. грн. Частка держави у статутному капіталі Емітента відсутня. 
Форма існування акцій - бездокументарна. 
Привілейованих акцій Товариство не має. 
Акціонери, які володіють більше, ніж 10 % акцій Товариства, станом на 31.12.2016 року: 
Громадяни  України : Джало В.Ф. -69,3%; 
                                       Борисюк В.Д. -15,33%; 
                                       Флак Ю.В. - 15,33%. 
 
Резервний капітал 
Товариство створювало резервний капітал.  залишок резервного капіталу на Інші зміни у власному капіталі не 
відбувалися.  
Цілі, політки та процеси Товариства стосовно управління капіталом 
Керівництво Товариства усвідомлює відповідальність, покладену на нього акціонерами щодо управління 
Товариством. Мета управління капіталом Товариства полягає у максимізації прибутку, забезпечення 
фінансового розвитку Товариства. 
Основні політики управління капіталом полягають у: 
- оптимізації розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та напрямками використання; 
- забезпечення максимальної прибутковості капіталу, що використовується при передбаченому рівні 
фінансового ризику; 
- оптимізації обороту капіталу та іншому. 
Показники ефективності управління капіталом Товариства 
Рентабельність власного капіталу /фінансова рентабельність/       - () 
 
Де ROE - рентабельність власного капіталу 
BKn- власний капітал на початок періоду 
BKk - власний капітал на кінець періоду. 
Коефіцієнт фінансового левериджу        -           
DR - коефіцієнт фінансового левериджу (Debt Ratio) 
CL короткострокові зобов'язання (Current Liabilities) 
LTL довгострокові зобов'язання (Long Term Liabilities) 
LC позиковий капітал (Loan Capital) 
EC  власний капітал (Equity Capital) 
 
Коефіцієнт відношення чистого боргу до власного капіталу -  
 
KDR - коефіцієнт відношення чистого боргу до власного капіталу 
CL короткострокові зобов'язання (Current Liabilities) 
LTL (Long Term Liabilities) 
Cash- грошові кошти та їх еквіваленти 
ES власний капітал (Equity Capital) 
 
 Чисті активи 
 
Найменування показника Код На 31 грудня 2017 р.  
Чисті активи 5923 
 
Чисті активи  відповідають  вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів 
перевищує зареєстрований (пайовий) капітал на 5173 тис грн. 
 
 
8.Організація обліку фінансових результатів 
 
 Облік фінансових результатів і розподілу прибутку здійснюється з урахуванням вимог Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в Україні № 1 "Основні вимоги до фінансової звітності", № 2 "Баланс", № 16 
"Витрати", № 15"Доходи", Податкового кодексу Україги у редакції від 2.12.2010р. № 2755-VI (із наступними 
доповненнями та змінами),  та інших законодавчих актів. 
За підсумками 2017 року фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування - прибуток у розмірі 
1730 тис. грн.  
 



9.Розкриття інформації про пов`язані сторони 
 
 До пов`язаних сторін або операцій з пов`язаними сторонами належать: 
підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або перебувають під 
спільним контролем разом з Товариством; 
асоційовані компанії; 
спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 
-члени провідного управлінського персоналу Товариства; 
-близькі родичі особи, зазначеної в а) або г); 
-компанії, що контролюють підприємства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів 
у Товаристві;     
- програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого 
суб`єкта господарювання, який є пов`язаною стороною Підприємства.  
В звітному періоді  операції з пов`язаними сторонами здійснювались тільки з нарахування та виплати 
заробітньої плати згідно штатного розпису. Штатний розклад затверджений загальними зборами акціонерів. Із 
нарахованої заробітної плати утримані та сплачені податки.  
Також згідно рішення зборів акціонерів, що задокументовано в Протоколі №24/03-17 від 24.03.2017 року  в 
розділі 5, акціонерам Товариства виплачувались дивіденди із нерозподіленого прибутку. 
10. Сезонні операції  
Діяльність Товариства не підпадає під істотний вплив сезонних або циклічних факторів протягом звітного року. 
11. Події після Балансу 
Події після дати Балансу, що потребують внесення корективу у звітність на звітню дату відсутня.  
12.Дата затвердження фінансової звітності -  
Дійсна фінансова звітність підписана від імені керівництва такими посадовими особами: 
Генеральним директором Джало В.Ф., та головним бухгалтером  Дегтєрьова В.В.   15.02.2018р. 
13.Події після звітної дати 
Після дати балансу не відбувалися події, що впливають на фінансово-господарський стан Товариства. 
 
 
 
Генеральний директор                                                      Джало В.Ф. 
 
Гол.бухгалтер                                                                    Дегтєрьова В.В. 
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