
Титульний аркуш

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ 
IНСТИТУТ ВОГНЕТРИВIВ IМ. 

Квартальна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Директор Мартиненко Валерій Владленович

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

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.

(дата)

25.04.2017
М.П.

за          квартал              року1 2017

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Електронна поштова адреса

00190503
вул. Гуданова, 18, м. Харків, 61024

(057) 700-34-40, (057) 714-29-45
ukrniio@kharkov.ukrtel.net

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

(дата)

26.04.2017

2. Квартальна 
інформація розміщена 
на сторінці

в мережі 
Інтернет (дата)

26.04.2017

(адреса сторінки)

http://ukrniio.pat.ua

Акціонерне товариство
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Зміст
X1. Основні відомості про емітента

X5. Інформація про посадових осіб емітента
X6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

7. Відомості про цінні папери емітента:
X    1) інформація про випуски акцій емітента;

    2) інформація про облігації емітента;
    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного 
періоду
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку

X18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності

    4) інформація про похідні цінні папери емітента

X    1) інформація про зобов'язання емітента
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

    4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

X    5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів
    6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що 
здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом 
забезпечення окремо)
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20. 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)
21. Примітки:  Примітки до змісту:
3. Емітент у створенні юридичних осіб участі не приймав. 
4. Корпоративний секретар Наглядовою радою не обирався. 
7.2) Емітент протягом звітного періоду випуск облігацій не здійснював. 
7.3) Емітент протягом звітного періоду інших цінних паперів не випускав. 
7.4) Емітент протягом звітного періоду похідних цінних паперів не випускав. 
8.2), 8.3) Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна 
промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором 
видів економічної діяльності. 
8.4) Емітент протягом звітного періоду не приймав рішень про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.
8.6) Емітент протягом звітного періоду не приймав рішень про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 
9-16) Інформація не наводиться, тому що емітент не здійснював публічного розміщення 
іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН. 
17) Акціонерне товариство є публічним, тому звітність складена за МСФЗ. 
19) Емітент не здійснював забезпечення випуску боргових цінних паперів.
20) Емітент не здійснював емісії цільових облігацій.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ВОГНЕТРИВIВ IМ. 
А.С.БЕРЕЖНОГО"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

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

4) найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

Філія публічного акціонерного товариства 
"Державний експортно-імпортний  банк 
України" в м.Харкові
351618

Філія публічного акціонерного товариства 
"Державний експортно-імпортний  банк 
України" в м.Харкові
351618

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26006000155218

26006000155218

72.19
Код за КВЕДНайменування виду діяльності

[2010]Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і 
технічних наук

д/н

д/н

4. Територія (область) Харкiвська

А00 507685

16.12.1991

165600,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

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

60,887686. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

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

  1128. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   1. Загальні збори акціонерів. 2. Наглядова рада. 3. 
Дирекція. 4. Ревізійна комісія
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 

(дозволу)

1 2 3 4 5
Дозвіл на викиди 
забруднюючих речовіин 
в атмосферне повітря 
стаціонарними 
джерелами

6310136600-243 17.05.2013 Державне управління охорони 
навколишнього природного 
середовища в Харківській 
області

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення 
терміну дії плануємо продовжити термін дії цього дозволу.

17.05.2018

Право здійснення 
господарської діяльності 
з обігу наркотичних 
засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів

без номера 02.03.2017 Державна служба України з 
лікарських засобів та 
контролю за наркотиками

Опис:  На засіданні ліцензійної комісії Державної служби України з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками від 02.03.2017 р. прийнято рішення про видачу ПАТ "УКРНДІВ 
ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" ліцензії на право здійснення господарської діяльності з обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 
Після закінчення терміну дії ліцензії плануємо продовжити термін дії цієї ліцензії.

02.03.2022
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента
Голова Наглядової ради

Гриненко Рита Леонідівна

СО, 086088, 20.04.1999, Подільський РУ ГУ МВС України в м. Києві
1963
Освіта вища, закінчила у 1985 році Київський національний університет ім. 
Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Інженер-геолог»; у 2003 році – Київський 
національний економічний університет за спеціальністю «Правове 
регулювання економіки».

35

Заступник начальника відділу, головний спеціаліст Фонду державного майна України.

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПАТ 
"УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" (протокол від 10.06.2016 р. № 2).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа Гриненко Рита Леонідівна є представником акціонера товариства, юридичної 
особи – Фонду державного майна України. Посадова особа Гриненко Рита Леонідівна не є 
акціонером товариства, представником групи акціонерів товариства, незалежним директором 
товариства. 
У звітному періоді змін не було.

Член Наглядової ради

Холоднова Ірина Петрівна

СО, 145873, 08.04.1999, Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві
1973
Освіта вища. У 1996 році закінчила Київський торгово-економічний 
університет за спеціальністю «товарознавець».

24

Головний спеціаліст Фонду державного майна України.

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" (протокол № 2 від 25.04.2016 р.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа Холоднова Ірина Петрівна є представником акціонера товариства, юридичної 
особи – Фонду державного майна України. Посадова особа Холоднова Ірина Петрівна не є 
акціонером товариства, представником групи акціонерів товариства, незалежним директором 
товариства. 
У звітному періоді змін не було.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член Наглядової ради

Павлюк Наталія Василівна

НЮ, 014434, 01.07.2004, Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській обл
1960
Освіта вища. У 1982 році закінчила Київський технологічний інститут 
харчової промисловості за спеціальністю інженер-механік.

38

Начальник відділу Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області, головний 
спеціаліст Фонду державного майна України.

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" (протокол № 2 від 25.04.2016 р.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа Павлюк Наталія Василівна є представником акціонера товариства, юридичної 
особи – Фонду державного майна України. Посадова особа Павлюк Наталія Василівна не є 
акціонером товариства, представником групи акціонерів товариства, незалежним директором 
товариства. 
У звітному періоді змін не було.

Член Наглядової ради

Шулик Ірина Германівна

д/н, д/н, , д/н
1947
Вища. Харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна, факультет 
неорганічної хімії

49

Завідувач лабораторії ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО".

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" (протокол № 2 від 25.04.2016 р.). Фізична особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадова особа Шулик Ірина Германівна є акціонером товариства. Посадова 
особа Шулик Ірина Германівна не є представником акціонера товариства, представником групи 
акціонерів товариства, незалежним директором товариства. 
У звітному періоді змін не було.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Голова Ревізійної комісії

Савченко Світлана Миколаївна

д/н, д/н, , д/н
1959
Освіта вища. Київський інженерно-будівельний інститут, 1983 рік, інженер-
будівельник, спеціаліст, Центральний інститут післядипломної педагогічної 
освіти АПН України, 2000 рік, менеджмент підприємства, магістр.

38

Начальник відділу Фонду державного майна України.

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Ревізійної комісії ПАТ 
"УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" (протокол від 26.02.2016 р. № 1). Фізична особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. У звітному періоді змін не було.

Член Ревізійної комісії

Мосцевенко Лариса Олександрівна

д/н, д/н, , д/н
1979
Освіта вища. Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут», 2002 рік закінчення, економічний факультет, 
спеціальність менеджмент організацій

15

головний державний ревізор-інспектор відділу перевірки інших галузей економіки 
управління аудиту Головного управління Державної фіскальної служби по Харківській 
області

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових загальних зборів 
акціонерів ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" (протокол № 1 від 20.01.2016 р.). Фізична 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. У звітному періоді змін не було.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член Ревізійної комісії

Ведіньова Любов Михайлівна

д/н, д/н, , д/н
1956
Харківський машинобудівельний технікум, електрична апаратура 
побутового призначення

43

ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО",  інженер по підготовці виробництва ІІ категорії

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових загальних зборів 
акціонерів ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" (протокол № 1 від 20.01.2016 р.). Фізична 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. У звітному періоді змін не було.

Член Наглядової ради

Бабкіна Ліна Олексіївна

д/н, д/н, , д/н
1947
Освіта вища, в 1971 році закінчила Харківський політехнічний інститут за 
фахом „Хімічна технологія кераміки та вогнетривів”.

49

Завідувач лабораторії ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО".

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів 
ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" (протокол № 2 від 25.04.2016 р.). Фізична особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадова особа Бабкіна Ліна Олексіївна є акціонером товариства. Посадова 
особа Бабкіна Ліна Олексіївна не є представником акціонера товариства, представником групи 
акціонерів товариства, незалежним директором товариства. У звітному періоді змін не було.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член Дирекції, головний бухгалтер

Гармаш Наталія Федорівна

д/н, д/н, , д/н
1953
Харківський інститут громадського харчування, економічний факультет

46

Головний бухгалтер ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО".

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПАТ 
"УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" (протокол від 30.06.2015 р. № 22). Останні п’ять років 
працює на посаді головного бухгалтера ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО". Фізична 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. У звітному періоді змін не було.

Директор

Мартиненко Валерій Владленович

д/н, д/н, , д/н
1951
Харківський політехнічний інститут, факультет технології неорганічних 
речовин

42

Заступник директора з наукової роботи, виконуючий обов'язки директора ПАТ "УКРНДІВ 
ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО".

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової радиї ПАТ 
"УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" (протокол від 18.05.2016 р. № 1). Фізична особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. У звітному періоді змін не було.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член Дирекції

Рищенко Сергій Іванович

д/н, д/н, , д/н
1949
Харківський політехнічний інститут, факультет технології неорганічних 
речовин

44

Головний інженер ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО".

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПАТ 
"УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" (протокол від 30.06.2015 р. № 22). Останні п'ять років 
працює на посаді головного інженера ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО". Фізична 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. У звітному періоді змін не було.

Член Дирекції

Новікова Ольга Іванівна

д/н, д/н, , д/н
1954
Харківський інженерно-економічний інститут, металургійний факультет

39

Завідувач планово-виробничого відділу ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО".

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПАТ 
"УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" (протокол від 30.06.2015 р. № 22). Останні п’ять років 
працює на посаді завідувача планово-виробничого відділу ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. 
БЕРЕЖНОГО". Фізична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. У звітному періоді змін не було.
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VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«АУДИТ-ОПТІМ»

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма
216134743. Код за ЄДРПОУ

м. Київ4. Місцезнаходження
Свідоцтво № 02955. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

26.01.20016. Дата видачі ліцензії або іншого документа
(044) 425-74-997. Міжміський код та телефон
д/н    факс

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi 
послуги емiтенту

8. Вид діяльності

9. Опис:  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ» здійснює 
перевірки достовірності фінансової звітності ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО".

Приватне підприємство

Публічне акціонерне товариство "МЕГАБАНК"1. Найменування
2. Організаційно-правова форма

098041193. Код за ЄДРПОУ
м. Харків4. Місцезнаходження

АЕ № 2634945. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
01.10.20136. Дата видачі ліцензії або іншого документа
057 760-20-877. Міжміський код та телефон
057 714-06-12    факс

Депозитарна діяльність депозитарної установи8. Вид діяльності
9. Опис:  ПАТ "МЕГАБАНК" надає послуги депозитарної установи згідно договору: відкриття 
рахунків у цінних паперах акціонерам емітента та зарахування цінних паперів на рахунки 
акціонерів емітента.

Акціонерне товариство

Публічне акціонерне товариство "Національний 
Депозитарій України"

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма
303707113. Код за ЄДРПОУ

м. Київ4. Місцезнаходження
Рішення НКЦПФР 20025. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

01.10.20136. Дата видачі ліцензії або іншого документа
044 591-04-00, 044 591-04-407. Міжміський код та телефон
044 482-52-14    факс

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію8. Вид діяльності
9. Опис:  При провадженні діяльності Центральний депозитарій керується законодавством про 
депозитарну систему України. ПАТ "НДУ" надає послуги з обслуговування випусків цінних 
паперів згідно договору.

Акціонерне товариство
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VІІІ. Відомості про цінні папери емітента

Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний ідентифі-

каційний 
номер

Тип цінного 
папера

Форма 
існування та 

форма випуску

Номі-
нальна 

вартість 
(грн)

Кількість 
акцій (штук)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

1. Інформація про випуски акцій емітента

Частка у 
статутному
 капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.05.2010 21/20/1/10 Харкiвське територiальне 

управлiння Державної комiсiї 
з цiнних паперiв та фондового 
ринку

UA4000076384 2,50 66240 165600,00 100

Опис: Емітентом торгівля цінними паперами не здійснювалась.
Акцiї товариства до лiстингу на фондовiй бiржi не входять.

Акція проста 
бездокументарна 
іменна

Бездокументарні 
іменні
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних)

Дата 
погашення

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання емітента

0
0

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X
X

X
X

X
X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

576
0

8256
8832

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

0Кредити банку
у тому числі:

X
 

X X
   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: д/н

д/н 0 0

д/н 0 0

д/н 0 X

д/н 0 0

д/н 0 0

д/н 0 0
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№
з/п

Співвідношення ринкової вартості майна 
або послуг, що є предметом правочину, до 

вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів

Дата 
прийняття
 рішення

Ринкова 
вартість майна 
або послуг, що 

є предметом 
правочину
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності

(тис. грн)

(за I квартал 2017 року)

1 52 3 4
1 11,677401.02.2017 840,072 7194

01.02.2017р. Наглядова рада ПАТ “УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” прийняла рiшення про надання згоди на вчинення 
значного правочину, вартість якого знаходиться в межах 10–25 % вартості активів товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності, що становить 7194000,00 грн., а саме, підписання 
договору № 822-2017 з АТ „МоторСіч” на створення та передачу науково-технічної продукції на 
суму 840072,00 грн з ПДВ (протокол засiдання Наглядової ради № 11 вiд 01.02.2017р.).;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до 
законодавства: 840,072 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 7194 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 11,6774%;
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені 
законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - відсутні.

Зміст інформації:

2 16,6448709.03.2017 1685,46 10126

09.03.2017р. Наглядова рада ПАТ “УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” прийняла рiшення про надання згоди на вчинення 
значного правочину, вартість якого знаходиться в межах 10–25 % вартості активів товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності, що становить 10126 тис. грн., а саме, підписання 
договору № 842-2017 з ТОВ «ВКФ ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ПРОЕКТ» на створення та передачу 
науково-технічної продукції на суму 1685460,00 грн з ПДВ (протокол засiдання Наглядової ради 
№ 12 вiд 09.03.2017р.).
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до 
законодавства: 1685,46 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 10126 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 16,64487 %;
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені 
законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - відсутні.

Зміст інформації:

1 кв. 2017 00190503© SMA



Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.03.2017 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2017.04.01

00190503

6310100000

72.19

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

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)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ВОГНЕТРИВIВ IМ. А.С.БЕРЕЖНОГО"

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших 
природничих і технічних наук

Адреса, 
телефон

вул. Гуданова, 18, м. Харків, 61024, (057) 700-34-40

КОДИ

ХАРКІВ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 112

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

110 112
101 41

2157 2209
13624 13721
11467 11512

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

2412 2400

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи
1001
1002
1005
1010
1011
1012

1030
1035
1040

1060
1065

1095

    первісна вартість
    накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
    первісна вартість
    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0
0 0
0 0

1020
1021
1022

Довгострокові біологічні активи
    первісна вартість довгострокових біологічних активів
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

28 26
138 138

126 1241015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 321 3231016
    знос інвестиційної нерухомості 195 1991017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    

© SMA 001905031 кв. 2017



3133 7324
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

2599 3915

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1982 1812

0 0
0 0

7714 13051
0 0

10126 15451

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1130
1135
1136
1140
1145
1155

1165

1167
1170

1195
1200

1300

Запаси
    Виробничі запаси
    Незавершене виробництво
    Готова продукція
    Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами
    з бюджетом
        у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунк
Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах
0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань
0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат
0 01183    резервах незароблених премій
0 01184    інших страхових резервах
0 01190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1500
1505

1520

1595

1600
1605
1610

1615

1695

166 166

0 0
3579 3579

0 0
0 0
41 41

1491 1663
0 0

0 0
0 0

633 1170

633 1170

0 0
0 0
0 0

4216 8832

4216 8832

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
    Емісійний дохід
    Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

1495 5277 5449Усього за розділом I

1510
1515

0 0
0 0

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 0 0Цільове фінансування
1526 0 0    Благодійна допомога
1530 0 0Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань
1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат
1533 0 0    резерв незароблених премій
1534 0 0    інші страхові резерви
1535 0 0Інвестиційні контракти
1540 0 0Призовий фонд
1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 0 0    розрахунками з бюджетом
1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток
1625 0 0    розрахунками зі страхування
1630 0 0    розрахунками з оплати праці
1635 0 0Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 0 0Поточні забезпечення
1665 0 0Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 0 0Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Мартиненко Валерій Владленович

Гармаш Наталія Федорівна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Примітки до розділу "Баланс (звіт про фінансовий стан)" наведені у розділі "Примітки до фінансової 
звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

1700

1800
1900

0 0

0 0
10126 15451

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1 2 3 4
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2017.04.01
КОДИ

00190503
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ВОГНЕТРИВIВ 
IМ. А.С.БЕРЕЖНОГО"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 1 квартал 2017 року

2220
Дохід від участі в капіталі

9227 4498
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

7770 3645

1457 853

0 0
0 0

0 0
0 0

570 626

0 0

1050 783
173 88
580 532

0 0

0 0

224 76

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

224 76

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
    Премії підписані, валова сума 2011
    Премії, передані у перестрахування 2012
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

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

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200
0 0Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

( () )
( () )
( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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184 62

0 0

8793 2946
2111 1201
501 303
52 72

1297 757
12754 5279

66240 66240
66240 66240
2,78 0,94
2,78 0,94

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Примітки: Примітки до розділу "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" наведені у 
розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

(40) (14)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Мартиненко Валерій Владленович

Гармаш Наталія Федорівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0
0 0
0 0

184 62

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

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2017.04.01
КОДИ

00190503
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ВОГНЕТРИВIВ 
IМ. А.С.БЕРЕЖНОГО"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2017 року

1786 903

0
19 38

11528 4935

1 12

0

0 0
0 0

224 147

1385 1249

703 775

187
587

0 0
0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006
3010

3015

3025

3035
3040
3045
3050

3095

3105

3115

3117
3118

3140
3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

0
703

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

0 03020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

6709 21183100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

388 3433110Відрахувань на соціальні заходи

0 13116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

24893135Витрачання на оплату авансів 4596

360 385

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

208 1563190Інші витрачання
(71) (710)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
0 03200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: Примітки до розділу "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)" наведені у розділі "Примітки до 
фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Мартиненко Валерій Владленович

Гармаш Наталія Федорівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
0 03275Витрачання на надання позик
0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці
0 03290Інші платежі

(99) (2)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

99 23260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
0 03300Надходження від:

Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків
0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах
0 03390Інші платежі
0 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(170) (712)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період
1982 11533405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
1812 4413415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
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2017.04.01
КОДИ

00190503
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ВОГНЕТРИВIВ 
IМ. А.С.БЕРЕЖНОГО"

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2017 року

166 0

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010
4090

4100

4200

4205

4210
4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок
Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

166 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10
3579 41

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

3579 41

0 0

0 0

1491 0

0
0 0

184 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

1491 0

0 0

0 0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

5277

0

184

0

0

0

0

0

5277

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0
0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0
0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0
0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств
0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: Примітки: Примітки до розділу "Звіт про власний капітал" наведені у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до 
міжнародних стандартів фінансової звітності".

Мартиненко Валерій Владленович

Гармаш Наталія Федорівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 0
166 0

4220

4240

4260

4270

4280
4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0
0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 0
3579 41

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

172 0
1663 0

0
0

(12) 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

172
5449

(12)

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до розділу "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" Згідно статті 12 Закону України „Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність України” ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО” 
складає фінансову звітність по МСФЗ. Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 р. Баланс станом на 
31.03.2017 р. складено за вимогами МСФЗ. Станом на 31.03.2017 р. первісна вартість 
нематеріальних активів складає 138 тис. грн., накопичена амортизація складає 112 тис. грн., 
залишкова вартість нематеріальних активів складає 26 тис. грн. Амортизація нематеріальних 
активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Залишкова вартість основних 
засобів та малоцінних необоротних активів складає 2209 тис. грн. (первісна вартість – 13721 тис. 
грн., нараховано зносу 11512 тис. грн.), залишкова вартість інвестиційної нерухомості складає 
124 тис. грн. (первісна вартість – 323 тис. грн., нараховано зносу 199 тис. грн.). Амортизація 
основних засобів також нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Незавершені 
капітальні інвестиції станом на 31.03.2017 р. складають 41 тис. грн. Відповідно до МСФЗ запаси 
оцінюються по чистій вартості реалізації. На 31.12.2016 р. вартість запасів складала 3133 тис. 
грн., а на 31.03.2017 р. – 7324 тис. грн. Відповідно до вимог МСФЗ дебіторська заборгованість 
обліковується за сумою, що не перевищує суми їх очікуваного відшкодування. Дебіторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 р. складала 2599 тис. грн., а на 
31.03.2017 р. – 3915 тис. грн. Сума грошових коштів в національній валюті на 31.12.2016 р. 
складала 760 тис. грн., в іноземній валюті – еквівалент 1222 тис. грн. Всього залишок складає 
1982 тис. грн. Станом на 31.03.2017 р. сума грошових коштів в національній валюті складає 1450 
тис. грн., в іноземній валюті – еквівалент 362 тис. грн. Всього – 1812 тис. грн. Статутний капітал 
залишився без зміни і складає 166 тис. грн. Резервний капітал та інший додатковий капітал 
станом на 31.03.2017 р. складають 3620 тис. грн. Нерозподілений прибуток станом на 31.03.2017 
р. складає 1663 тис. грн. Забезпечення виплат персоналу на 31.03.2017 р. складає 1170 тис. грн. 
Поточна кредиторська заборгованість складає на 31.12.2016 р. – 4216 тис. грн., на 31.03.2017 р. – 
8832 тис. грн., яка складається із заборгованості за товари, роботи, послуги – 7619 тис. грн., з 
бюджетом – 416 тис. грн., з оплати праці – 624 тис. грн., зі страхування – 160 тис. грн., інші – 13 
тис. грн.
Примітки до розділу "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" Метою складання 
звіту про фінансові результати є надання повної, правдивої, неупередженої інформації про 
доходи, витрати, прибутки або збитки від діяльності підприємства за звітний період. Доходи та 
витрати включаються до звіту на підставі принципів нарахування та відповідності того періоду, 
до якого вони віднесені. Протягом І кв 2017 року підприємство отримало чистий дохід від 
реалізації науково-дослідних робіт в сумі 9227 тис. грн. Собівартість робіт склала 7770 тис. грн. 
Інші операційні доходи склали 570 тис. грн., адміністративні витрати склали 1050 тис. грн., 
витрати на збут склали 173 тис. грн. а інші операційні витрати – 580 тис. грн. Результатом 
діяльності інституту до оподаткування є прибуток, який складає 224 тис. грн. Податок на 
прибуток – 40 тис. грн. Чистий фінансовий результат прибуток в сумі 184 тис. грн. Інститут не 
мав і не має заборгованості із виплати заробітної плати, перед бюджетом, пенсійним фондом та 
інше.
Примітки до розділу "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)" Звіт грошових коштів 
за І кв 2017 року складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається 
інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат 
грошових коштів. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності. Рух коштів у результаті операційної діяльності Операційна діяльність 
полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності. Операційна діяльність є основним видом 
діяльності Товариства для отримання доходу. Сукупні надходження від операційної діяльності за 
І кв 2017 р. склали 13918 тис. грн. Сукупні витрати від операційної діяльності — 13989 тис. грн. 
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за І кв 2017 р. становить 71 тис. грн. 
(витрати). Рух коштів у результаті неопераційної діяльності Інвестиційна діяльність — це 
придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів, віднесених до довгострокових 
та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові 
еквіваленти. Грошовий потік від інвестиційної діяльності Товариства включає грошові витрати 
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на придбання необоротних активів — 99 тис. грн. Чистий рух грошових коштів від інвестиційної 
діяльності підприємства за І кв 2017 р. становить 99 тис. грн. (витрати). Фінансова діяльність — 
це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, 
викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними 
паперами. За І кв 2017 руху коштів від фінансової діяльності не було. Залишок грошових коштів 
на початок року складав 1982 тис. грн. Залишок коштів станом на 31.03.2017 р. становить 1812 
тис. грн.
Примітки до розділу "Звіт про власний капітал" Статутний капітал становить 165 600 (сто 
шістдесят п’ять тисяч шістсот ) грн., який розділений на 66240 простих іменних акцій, 
номінальна вартість однієї простої іменної акції складає 2,50 грн. Засновником товариства є 
держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській 
області, якому належить 60,89 % акцій інституту. Згідно наказу від 02.06.2011 р. № 827 
управління корпоративними правами держави було передано до Фонду державного майна 
України. Фізичним особам акціонерам належить у статутному капіталі 39,11 %. Статутний 
капітал сплачений у повному обсязі. Права, привілеї, обмеження, у тому числі обмеження з 
виплати дивідендів і повернення капіталу, статутом не передбачені. Інший додатковий капітал на 
кінець 2016 року складав 3579 тис. грн., на 31.03.2017 р. складає 3579 тис. грн. Резервний капітал 
складає 41 тис. грн., що дорівнює 25 % від статутного капіталу. Облік нерозподіленого прибутку 
здійснюється відповідно до чинного законодавства. Нерозподілений прибуток станом на 
31.12.2016 р. складав 1491 тис. грн., на 31.03.2017 р. складає 1663 тис. грн. Загальна сума 
власного капіталу Товариства становить на 31.03.2017 р. 5449 тис. грн.
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