Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГIДРОПРОЕКТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00114117
4. Місцезнаходження
Харківська , немає, 61166, мiсто Харкiв, проспект Науки, б. 9
5. Міжміський код, телефон та факс
(057) 702-15-07 (057) 719-47-30
6. Електронна поштова адреса
water@uhp.kharkov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. "Вiдомостi НКЦПФР" 81 (2834)

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.uhp.kharkov.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

27.04.2018
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 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 та забезпечення 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
X
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 за 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
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
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
Товариством облiгацiї не випускались.
Iншi цiннi папери емiтентом не випускались.
Похiднi цiннi папери не випускались.
Протягом звiтного перiоду власнi акцiї емiтентом не викуповувались.
Борговi цiннi папери Товариством не випускалися.
Процентнi, дисконтнi, iпотечнi та цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускалися.
Iпотечнi сертифiкати не випускалися.
Сертифiкатiв ФОН Товариство не випускало.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент не займається

видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за КВЕД.
Емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом
передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва не було.
Юридичних осiб, якi володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента немає.
Черговими загальними зборами Товариства була надана попередня згода на укладання значних
правочинiв у 2017 роцi та 1-му кварталi 2018 року з виконання проектно-вишукувальних робiт
та надання iнжинiрингових робiт, а також з фiнансово - господарської дiяльностi. Також була
встановлена гранична вартiсть таких угод, що виконуються власними силами в еквiвалентi 10
млн. доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на момент укладення договору. Але з технiчних
причин особлива iнформацiя цього питання не була оприлюднена та опублiкована
Значних правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у звiтному перiодi
не було.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГIДРОПРОЕКТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя АБ № 346779
3. Дата проведення державної реєстрації
03.02.1992
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
5418670.50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
224
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є: - Правлiння; - Наглядова рада; - Ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХIДНО-УКРАЇНСЬКИЙ "БАНК "ГРАНТ"
2) МФО банку
351607
3) поточний рахунок
26007078295
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХIДНО-УКРАЇНСЬКИЙ "БАНК "ГРАНТ"
5) МФО банку
351607

6) поточний рахунок
26007078295

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кривицький Володимир Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1949
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер - перший заступник директора Пiвнiчної електроенергетичної системи НЕК
"Укренерго", радник Голови правлiння ВАТ "Українська iнновацiйно-фiнансова компанiя", голова
правлiння - генеральний директор АК "Харкiвобленерго" (ДАЕК "Харкiвобленерго"), заступник
Мiнiстра палива та енергетики України, директор "Харкiвських теплових мереж", в.о. голови
правлiння-генерального директора ВАТ "Укргiдропроект".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.05.2009 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та права Голови правлiння визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями
Товариства. Керує колективом товариства, налагоджує виробничий процес, визначає структуру
пiдприємства, призначає керiвникiв пiдроздiлiв, представляє Товариство на рiзних рiвнях, тощо.
Посадова особа отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Змiн у персональному складi у
звiтному перiодi не було. Згоди на оприлюднення персональних вiд посадової особи не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 46 рокiв. Обiймає
посади Генерального директора в ТОВ "ГIДРОТЕХПРОЕКТ", мiсто Харкiв, вулиця Ромена
Ролана, будинок 12, ТОВ "Укратоменергопроект, мiсто Харкiв, вулиця Ромена Ролана, будинок 12,
ТОВ "Мiжвiдомчий центр iнженерних дослiджень, мiсто Харкiв, проспект Науки, будинок 9.
Попередня посада - Головний iнженер - перший заступник директора Пiвнiчної
електроенергетичної системи НЕК "Укренерго", радник Голови правлiння ВАТ "Українська
iнновацiйно-фiнансова компанiя", голова правлiння - генеральний директор АК "Харкiвобленерго"
(ДАЕК "Харкiвобленерго"), заступник Мiнiстра палива та енергетики України, директор
"Харкiвських теплових мереж", в.о. голови правлiння - генерального директора ВАТ
"Укргiдропроект".
Обраний на посаду Голови Правлiння (Протокол № 17 загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.10.2009
року) термiном на 5 рокiв. Повноваження подовженi рiшенням Наглядової ради (протокол б/н вiд

20.12.2010 р. по 31.12.2015 р.) та рiшенням Наглядової ради (протокол б/н вiд 18.04.2014 р.) по
18.04.2019 р.
* 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.

1) посада*
Перший заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Осадчий Сергiй Дмитрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер проекту, Заступник голови правлiння - технiчний директор ВАТ
"УКРГIДРОПРОЕКТ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.01.2011 до кiнця повноважень дiючого складу правлiння
9) Опис
Повноваження i права першого заступника голови правлiння визначенi Статутом та внутрiшнiми
положеннями Товариства. Допомагає головi правлiння керувати колективом, визначаючи
технiчний рiвень iнженерних розробок, у разi вiдсутностi голови та його першого заступника
представляє Товариство на рiзних рiвнях, тощо. Отримує винагороду згiдно штатного розкладу.
Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не отримано. Змiн у персональному
складi у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 34 роки. Обiймає
посади першого заступника Генерального директора в ТОВ "ГIДРОТЕХПРОЕКТ", мiсто Харкiв,
вулиця Ромена Ролана, будинок 12, ТОВ "Укратоменергопроект, мiсто Харкiв, вулиця Ромена
Ролана, будинок 12, ТОВ "Мiжвiдомчий центр iнженерних дослiджень, мiсто Харкiв, проспект
Науки, будинок 9. Попередня посада - Головний iнженер проекту, Заступник голови правлiння технiчний директор ВАТ "Укргiдропроект".
Призначений на посаду Першого заступника Голови Правлiння ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ"
строком до кiнця повноважень дiючого складу правлiння рiшенням Наглядової ради (протокол вiд
19.01.2011 р.). та рiшенням Наглядової ради (протокол б/н вiд 18.04.2014 р.) по 18.04.2019 р.
* 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.

1) посада*
Член Правлiння, фiнансовий директор, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дзiна Тетяна Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.01.2011 до закiнчення повноважень дiючого складу правлiння
9) Опис
Повноваження та права члена правлiння Статутом i внутрiшнiми положеннями Товариства.
Допомагає керувати колективом, у разi вiдсутностi голови та його першого заступника
представляє Товариство на рiзних рiвнях, тощо. Отримує винагороду згiдно штатного розкладу.
Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не отримано. Змiн у персональному
складi у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж роботи 36 рокiв. Обiймає посади фiнансового директора в ТОВ "ГIДРОТЕХПРОЕКТ", мiсто
Харкiв, вулиця Ромена Ролана, будинок 12, ТОВ "Мiжвiдомчий центр iнженерних дослiджень,
мiсто Харкiв, проспект Науки, будинок 9, заступник генерального директора з фiнансових питань
– головний бухгалтер ТОВ "Укратоменергопроект, мiсто Харкiв, вулиця Ромена Ролана, будинок
12. Попередня посада - Фiнансовий директор ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ".
Призначена на посаду члена правлiння рiшенням наглядової ради (протокол б/н вiд 19.01.2011 р.)
термiном до закiнчення повноважень дiючого складу правлiння та рiшенням Наглядової ради
(протокол б/н вiд 18.04.2014 р.) повноваження подовженi по 18.04.2019 р.
* 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.

1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полтавський Анатолiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1949
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу проектних робiт ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ", начальник вiддiлу автоматизацiї
проектних робiт ТОВ "ГIДРОТЕХПРОЕКТ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2011 до закiнчення повноважень дiючого складу правлiння
9) Опис
Повноваження та права члена правлiння визначенi Статутом i внутрiшнiми положеннями
Товариства. Отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Згоди посадової особи на
оприлюднення персональних даних не отримано. Змiн у персональному складi у звiтному перiодi
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 48 рокiв.
Обiймає посади директора в ТОВ "АРГУС СОФТ", мiсто Харкiв, вулиця Ромена Ролана, будинок
12, ДП "АРГУС", мiсто Харкiв, вулиця Чубаря, будинок 1. Попередня посада - Начальник вiддiлу
проектних робiт ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ", начальник вiддiлу автоматизацiї проектних робiт
ТОВ "ГIДРОТЕХПРОЕКТ".
Призначений на посаду рiшенням наглядової ради (протокол б/н вiд 15.12.2011 р.) на термiн до
закiнчення повноважень дiючого складу правлiння та рiшенням Наглядової ради (протокол б/н вiд
18.04.2014 р.) повноваження подовженi по 18.04.2019 р.
* 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.

1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галат Вiктор В'ячеславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер проекту ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ", технiчний директор ТОВ
"ГIДРОТЕХПРОЕКТ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2011 до закiнчення повноважень дiючого складу правлiння
9) Опис
Повноваження та права члена правлiння визначенi Статутом i внутрiшнiми положеннями
Товариства. Отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Згоди посадової особи на
оприлюднення персональних даних не отримано. Змiн у персональному складi у звiтному перiодi
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 38 рокiв.
Обiймає посади технiчного директора в ТОВ "ГIДРОТЕХПРОЕКТ", мiсто Харкiв, вулиця Ромена

Ролана, будинок 12, ТОВ "Укратоменергопроект, мiсто Харкiв, вулиця Ромена Ролана, будинок 12,
ТОВ "Мiжвiдомчий центр iнженерних дослiджень, мiсто Харкiв, проспект Науки, будинок 9.
Попередня посада - Головний iнженер проекту ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ", технiчний директор
ТОВ "ГIДРОТЕХПРОЕКТ".
Повноваження подовженi рiшенням Наглядової ради (протокол б/н вiд 18.04.2014 р.) по 18.04.2019
р.
* 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.

1) посада*
Голова наглядової ради - акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Симов'ян Саркiс Ваграмович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова спостережної ради, Президент ПАТ "БАНК "ГРАНТ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та права голови наглядової ради - визначенi Положенням про Наглядову раду
Товариства. Органiзовує роботу наглядової ради з контролю за виконанням Статуту, рiшень
загальних зборiв акцiонерiв, рiшень наглядової ради, роботи правлiння, тощо. Винагороду не
отримує. Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не отримано. Змiн у складi
посадової особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж
роботи 49 рокiв. Основне мiсце роботи – Голова Наглядової ради ПАТ "БАНК ГРАНТ, мiсто
Харкiв, вулиця Данилевського, будинок 19. Попередня посада - Голова Наглядової ради Президент ПАТ "БАНК "ГРАНТ".
На пiдставi рiшення Загальних Зборiв (Протокол № 29 вiд 06.04.2017 р.) Симов’ян Саркiс
Ваграмович переобраний членом Наглядової ради з термiном повноважень до наступних рiчних
зборiв.
Рiшенням Наглядової ради вiд 06.04.2017 р. переобраний Головою Наглядової ради ПАТ
"УКРГIДРОПРОЕКТ" з термiном повноважень до наступних рiчних зборiв.
* 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.

1) посада*
Заступник голови наглядової ради - акцiонер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Симов'ян Ваган Саркисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження заступника голови наглядової ради визначають Положенням про Наглядову раду
Товариства. Допомагає в роботi головi наглядової ради, виконує його доручення вiдповiдно до
функцiй наглядової ради. Винагороди не отримує. Згоди посадової особи на оприлюднення
персональних даних не отримано. Змiн у складi посадової особи не було. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Переобраний на посаду заступника Голови Наглядової
ради. Стаж роботи 12 рокiв. Основне мiсце роботи - заступник Голови Наглядової ради ПАТ
"БАНК "ГРАНТ", мiсто Харкiв, вулиця Данилевського, будинок 19.
Обраний членом наглядової ради рiшенням загальних зборiв (протокол № 26 вiд 18.04.2014 р.)
термiном на 3 роки. Рiшенням наглядової ради (протокол № 10 вiд 18.04.2014 р.) обраний
заступником голови Наглядової ради термiном на 3 роки.
На пiдставi рiшення Загальних Зборiв (Протокол № 29 вiд 06.04.2017 р.) Симов’ян Ваган
Саркисович переобраний членом Наглядової ради з термiном повноважень до наступних рiчних
зборiв
Рiшенням Наглядової ради вiд 06.04.2017 р. обраний Заступником Голови Наглядової ради ПАТ
"УКРГIДРОПРОЕКТ" з термiном повноважень до наступних рiчних зборiв
* 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.

1) посада*
член Наглядової Ради - акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартиросов Володимир Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1944
5) освіта**

вища
6) стаж роботи (років)**
52
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження члена наглядової ради визначають Положенням про Наглядову раду Товариства.
Допомагає в роботi головi наглядової ради, виконує його доручення вiдповiдно до функцiй
наглядової ради. Винагороди не отримує. Згоди посадової особи на оприлюднення персональних
даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi
посадової особи не було. Стаж роботи 52 роки. Основне мiсце роботи - Голова Правлiння ПАТ
"БАНК "ГРАНТ", мiсто Харкiв, вулиця Данилевського, будинок 19.
На пiдставi рiшення Загальних Зборiв (Протокол № 29 вiд 06.04.2017 р.) Мартиросов Володимир
Iванович переобраний членом Наглядової ради з термiном повноважень до наступних рiчних
зборiв.
* 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.

1) посада*
Член наглядової ради - акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бай Iрина Олексiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник групи, заступник начальника вiддiлу ВАТ "Укргiдропроект".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження члена наглядової ради визначають Положенням про Наглядову раду Товариства.
Допомагає в роботi головi наглядової ради, виконує його доручення вiдповiдно до функцiй
наглядової ради. Винагороди не отримує. Згоди посадової особи на оприлюднення персональних
даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi
посадової особи не було. Стаж роботи 37 рокiв. Обiймає посаду заступника начальника планово-

договiрного вiддiлу в ТОВ "ГIДРОТЕХПРОЕКТ", мiсто Харкiв, вулиця Ромена Роллана, будинок
12. Попередня посада - Керiвник групи, заступник начальника вiддiлу ВАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ".
На пiдставi рiшення Загальних Зборiв (Протокол № 29 вiд 06.04.2017 р.) Бай Iрина Олексiївна
переобрана членом Наглядової ради з термiном повноважень до наступних рiчних зборiв.
* 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.

1) посада*
Член наглядової ради - акцiонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кравченко Iгор Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правлiння - начальник вiддiлу цiнних паперiв ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження члена наглядової ради визначають Положенням про Наглядову раду Товариства.
Допомагає в роботi головi наглядової ради, виконує його доручення вiдповiдно до функцiй
наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не
отримує. Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не отримано. Змiн у
персональному складi у звiтному перiодi не було. Стаж роботи 34 роки. Основне мiсце роботи Заступник голови правлiння - начальник вiддiлу цiнних паперiв ПАТ "БАНК "ГРАНТ", мiсто
Харкiв, вулиця Данилевського, будинок 19. Попередня посада - Заступник голови правлiння начальник вiддiлу цiнних паперiв ПАТ "БАНК "ГРАНТ".
На пiдставi рiшення Загальних Зборiв (Протокол № 29 вiд 06.04.2017 р.) Кравченко Iгор
Володимирович переобраний членом Наглядової ради з термiном повноважень до наступних
рiчних зборiв.
* 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.

1) посада*
Голова ревiзiйної комiсiї - представник Сабiан Iнтернешнл Iнк, BLZ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пояркова Iнна Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор "Укрцентрправа", директор "Сабiан Iнтернешнл Iнк."
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2015 5 рокiв
9) Опис
Повноваження голови ревiзiйної комiсiї визначенi Положеннями Товариства про ревiзiйну
комiсiю. Органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї, розробляє методику перевiрок фiнансового стану
товариства щорiчно, доповiдає результати перевiрок загальними зборами акцiонерiв, тощо.
Винагороди не отримує. Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не
отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 14 рокiв.
Попередня посада - Директор "Укрцентрправа", директор "Сабiан Iнтернешнл Iнк.". Працює
Директором ТОВ "ЖИТНИЦЯ-ВС", м. Харкiв, вул. Ромен Роллана, будинок 12.
Рiшенням ревiзiйної комiсiї переобрана головою ревiзiйної комiсiї термiном на 5 рокiв (протокол
вiд 10.04.2015 р.)
На пiдставi рiшення Загальних Зборiв (Протокол № 29 вiд 06.04.2017 р.) достроково припиненi
повноваження Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ".
* 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.

1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назарова Людмила Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
провiдний економiст ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2015 5 рокiв
9) Опис
Повноваження члена ревiзiйної комiсiї визначенi Положеннями Товариства про ревiзiйну комiсiю.
Винагороду не отримує. Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не
отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному
складi у звiтному перiодi не було. Стаж роботи 35 рокiв. Попередня посада - Начальник вiддiлу
кошторисiв ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ". Працює заступником головного бухгалтера ТОВ
"ГIДРОТЕХПРОЕКТ" м. Харкiв, вул. Ромен Роллана, б. 12, за сумiсництвом заступник головного
бухгалтера ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ".
На пiдставi рiшення Загальних Зборiв (Протокол № 29 вiд 06.04.2017 р.) Назарова Людмила
Миколаївна переобрана членом Ревiзiйної комiсiї з термiном повноважень на 5 рокiв.
* 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.

1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попов Олександр Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Наглядової ради ПАТ "БАНК "ГРАНТ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2015 5 рокiв
9) Опис
Повноваження члена ревiзiйної комiсiї визначенi Положеннями Товариства про ревiзiйну комiсiю.
Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не отримано. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не отримує. Змiн у персональному
складi у звiтному перiодi не було. Стаж роботи 24 роки. Основне мiсце роботи - Заступник Голови
Наглядової ради ПАТ "БАНК "ГРАНТ", мiсто Харкiв, вулиця Данилевського, будинок 19.
Попередня посада - Заступник Голови Наглядової ради ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
На пiдставi рiшення Загальних Зборiв (Протокол № 29 вiд 06.04.2017 р.) Попов Олександр
Анатолiйович переобраний членом Ревiзiйної комiсiї з термiном повноважень на 5 рокiв.
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 06.04.2017 р. обраний Головою Ревiзiйної комiсiї з термiном
повноважень на 5 рокiв.
* 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.

1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крючкова Свiтлана Вадимiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника гiдромеханiчного вiддiлу ТОВ "ГIДРОТЕХПРОЕКТ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.12.2017 до 18 квiтня 2019 року
9) Опис
Повноваження члена ревiзiйної комiсiї визначенi Положеннями Товариства про ревiзiйну комiсiю.
Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не отримано. Винагороди не
отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному
складi у звiтному перiодi не було. Стаж роботи 20 рокiв. Попередня посада - Заступник
начальника гiдромеханiчного вiддiлу ТОВ "ГIДРОТЕХПРОЕКТ".
За сумiсництвом працює: ТОВ "Гiдротехпроект", заступник начальника вiддiлу, м. Харкiв, вул.
Р.Роллана, б.12.
На пiдставi рiшення Загальних Зборiв (Протокол № 29 вiд 06.04.2017) Крючкова Свiтлана
Вадимiвна обрана членом Ревiзiйної комiсiї з термiном повноважень на 5 рокiв.
* 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.

1) посада*
член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Осьмак Ольга В'ячеславiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**

30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник голови правлiння з юридичних питань ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.12.2017 на строк повноважень дiючого складу Правлiння
9) Опис
Повноваження та права члена правлiння Статутом i внутрiшнiми положеннями Товариства.
Допомагає керувати колективом, у разi вiдсутностi голови та його першого заступника
представляє Товариство на рiзних рiвнях, тощо. Отримує винагороду згiдно штатного розкладу.
Згоди посадової особи на оприлюднення персональних даних не отримано. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 30 рокiв. Обiймає посади
заступника генерального директора з юридичних питань в ТОВ "ГIДРОТЕХПРОЕКТ", мiсто
Харкiв, вулиця Ромена Ролана, будинок 12, ТОВ "МIЖВIДОМЧИЙ ЦЕНТР IНЖЕНЕРНИХ
ДОСЛIДЖЕНЬ", мiсто Харкiв, проспект Науки, будинок 9, директора ТОВ "ХАРКIВАЛЬЯНС",
мiсто Харкiв, проспект Науки. будинок 40, директора ТОВ "УКРЦЕНТРПРАВО", мiсто Харкiв,
проспект Науки. будинок 9, заступника директора з юридичних питань в ТОВ "ТЕХНОПРИНТ",
мiсто Харкiв, вулиця Ромена Роллана, будинок 12. Попередня посада - заступник голови правлiння
з юридичних питань ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ".
Призначена на посаду члена правлiння рiшенням Наглядової ради (протокол б/н вiд 05.12.2017 р.)
термiном до закiнчення повноважень дiючого складу правлiння.
* 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне
найменування юридичної
особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
правлiння

Кривицький Володимир
Володимирович

д/н

0

0

0

0

0

0

Перший
заступник
голови
правлiння

Осадчий Сергiй Дмитрович

д/н

2

0.00016

2

0

0

0

Член Правлiння
- головний
бухгалтер

Дзiна Тетяна Юрiївна

д/н

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Полтавський Анатолiй
Миколайович

д/н

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Галат Вiктор В'ячеславович

д/н

0

0

0

0

0

0

Голова
наглядової ради

Симов'ян Саркiс Ваграмович

д/н

1144835

95.0742

1144835

0

0

0

Заступник
голови
наглядової ради

Симов'ян Ваган Саркiсович

д/н

2

0.00016

2

0

0

0

Член
наглядової ради

Мартиросов Володимир
Iванович

д/н

2

0.00016

2

0

0

0

Член
наглядової ради

Бай Iрина Олексiївна

д/н

10

0.00083

10

0

0

0

Член
наглядової ради

Кравченко Iгор
Володимирович

д/н

3

0.00025

3

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Назарова Людмила
Миколаївна

д/н

2

0.00016

2

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Попов Олександр
Анатолiйович

д/н

2

0.00016

2

0

0

0

Ідентифікаційний код Кількість
юридичної особи
акцій (шт.)

Кількість за видами акцій

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

Член ревiзiйної Крючкова Свiтлана Вадимiвна

д/н

10

0.00083

10

0

0

Член Правлiння

д/н

0

0

0

0

0

1144868

95.07691

1144868

0

0

Осьмак Ольга В'ячеславiвна

Усього

0

0

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*

Кількість за видами акцій

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

Симов'ян Саркiс Ваграмович

1144835

95.0742

1144835

1144835

95.0742

1144835

Місцезнаходження

Усього

прості
іменні

привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

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).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

06.04.2017

Кворум
зборів**

99.181855

Опис

Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3. Затвердження регламенту загальних зборiв.
4. Затвердження звiту Наглядової ради про результати дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду.
5. Затвердження звiту Правлiння про виконану роботу у 2016 роцi та прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду.
6. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.
7. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк та звiту зовнiшнього аудитора.
8. Розподiл прибутку/покриття збиткiв товариства за 2016 рiк.
9. Припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради товариства.
10. Обрання членiв Наглядової ради товариства.
11. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової
ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Наглядової ради.
12. Дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
14. Затвердження змiн до статуту ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" шляхом викладення його у новiй
редакцiї у зв’язку iз приведенням статуту у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства.
15. Затвердження змiн до внутрiшнiх положень ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" шляхом викладення їх у
новiй редакцiї у зв’язку iз приведенням їх у вiдповiднiсть до норм статуту товариства та чинного
законодавства.
16. Схвалення загальними зборами умов значних правочинiв товариства.
17. Про внесення змiн до вiдомостей про мiсцезнаходження ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ", що мiстяться
в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських
формувань.
18. Про внесення змiн до вiдомостей про види економiчної дiяльностi ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ", що
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських
формувань.
19. Про уповноваження голови Правлiння ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" Кривицького Володимира
Володимировича зареєструвати вiдповiднi змiни до вiдомостей про види економiчної дiяльностi
Товариства та змiни вiдомостей про мiсцезнаходження Товариства, що мiстяться в Єдиному
державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань,
самостiйно або за участю представника за довiренiстю, у вiдповiдностi до вимог чинного
законодавства України.
Рiшення:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї – Волошан Тетяна Володимирiвна, секретар
комiсiї – Лазар Михайло Михайлович, член комiсiї – Лукiнова Олена Iванiвна.
Визначити, що повноваження лiчильної комiсiї припиняється з моменту оголошення результатiв
голосування.
Рiшення прийнято одностайно.
2. Обрати: головою зборiв – Симов’яна Саркiса Ваграмовича, акцiонера, голову Наглядової ради,
секретарем зборiв – Кравченко Iгоря Володимировича, акцiонера, члена Наглядової ради.
Уповноважити голову зборiв Симов’яна Саркiса Ваграмовича та секретаря зборiв Кравченко Iгоря
Володимировича, пiдписати протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРГIДРОПРОЕКТ»
вiд 06 квiтня 2017 року.
Рiшення прийнято одностайно.
3. Затвердити наступний регламент загальних зборiв:
- для доповiдей - до 15 хвилин;
- для виступiв в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;

- бажаючi виступити повиннi надати записку в президiю. Питання ставити письмово. Для вiдповiдей
на питання до 10 хвилин;
- провести голосування з усiх питань порядку денного, крiм десятого та тринадцятого питань порядку
денного, пов’язаних з обранням членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, за принципом одна
голосуюча акцiя – один голос з використанням бюлетенiв для голосування;.
- провести голосування з десятого та тринадцятого питань порядку денного, щодо обрання членiв
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї з використанням бюлетенiв для голосування за принципом
кумулятивного голосування – загальна кiлькiсть голосiв, що належать акцiонеру, помножується на
кiлькiсть членiв органу товариства, що обирається.
Рiшення прийнято одностайно.
4. Затвердити звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2016 рiк та визначити дiяльнiсть
Наглядової ради у 2016 роцi задовiльною..
Рiшення прийнято одностайно.
5. Затвердити звiт Правлiння про виконану роботу у 2016 роцi та визначити дiяльнiсть Правлiння у
2016 роцi задовiльною.
Рiшення прийнято одностайно.
6. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк та визначити дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї у 2016 роцi
задовiльною.
Рiшення прийнято одностайно.
7. 1. Затвердити рiчнi результати дiяльностi ПАТ «УКРГIДРОПРОЕКТ» за 2016 рiк..
2. Затвердити звiт зовнiшнього аудитора, проведений ТОВ «АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ «ВIДААУДИТ» та заходи за результатами розгляду висновку зовнiшнього аудиту, зазначеному у ньому.
Рiшення прийнято одностайно.
8. 1. Затвердити розмiр чистого прибутку пiсля оподаткування звiтного року у сумi 35 168,80 грн.
2. Вiдмовитися вiд нарахування та сплати дивiдендiв за пiдсумками звiтного року та затвердити
розподiл отриманого прибутку за звiтний рiк в сумi 35 168,80 грн., залишити нерозподiленими.
Рiшення прийнято одностайно.
9. Припинити повноваження Наглядової ради товариства вiдповiдно до вимог Закону України «Про
акцiонернi товариства» у складi:
- Симов’ян Саркiс Ваграмович, голова Наглядової ради;
- Симов’ян Ваган Саркисович, заступник голови Наглядової ради;
- Мартиросов Володимир Iванович, член Наглядової ради;
- Кравченко Iгор Володимирович, член Наглядової ради;
- Бай Iрина Олексiївна, член Наглядової ради.
Рiшення прийнято одностайно.
10. Обрати Наглядову раду товариства з термiном повноважень до наступних рiчних зборiв
акцiонерiв у складi:
- Симов’ян Саркiс Ваграмович, член Наглядової ради;
- Симов’ян Ваган Саркисович, член Наглядової ради;
- Мартиросов Володимир Iванович, член Наглядової ради;
- Кравченко Iгор Володимирович, член Наглядової ради;
- Бай Iрина Олексiївна, член Наглядової ради.
Рiшення прийнято одностайно.
11. 1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради
товариства, якi не передбачають отримання винагороди вiд товариства.
2. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «УКРГIДРОПРОЕКТ» Кривицького Володимира
Володимировича на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, умови яких
затвердженi загальними зборами акцiонерiв.
Рiшення прийнято одностайно.
12. Достроково припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї товариства у складi:
- Пояркова Iнна, голова Ревiзiйної комiсiї; - Попов Олександр Анатолiйович, член Ревiзiйної комiсiї; Назарова Людмила Миколаївна, член Ревiзiйної комiсiї.
13. Обрати Ревiзiйну комiсiю товариства з термiном повноважень на 5 рокiв у складi:
- Назарова Людмила Миколаївна, член Ревiзiйної комiсiї;
- Попов Олександр Анатолiйович, член Ревiзiйної комiсiї;
- Крючкова Свiтлана Вадимiвна, член Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення прийнято одностайно.
14. 1. Затвердити змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРГIДРОПРОЕКТ», виклавши Статут товариства у новiй редакцiї у зв’язку iз приведенням статуту
у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства.
2. Доручити Головi Правлiння ПАТ «УКРГIДРОПРОЕКТ» Кривицькому Володимиру
Володимировичу пiдписати статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ
«УКРГIДРОПРОЕКТ» у новiй редакцiї та самостiйно або за участю представника здiйснити державну

реєстрацiю статуту ПАТ «УКРГIДРОПРОЕКТ» у новiй редакцiї вiдповiдно до чинного законодавства
України.
Рiшення прийнято одностайно.
15. 1. Затвердити змiни до Положення «Про Наглядову раду ПАТ «УКРГIДРОПРОЕКТ» шляхом
викладення положення у новiй редакцiї,
2. Затвердити змiни до Положення «Про Правлiння ПАТ «УКРГIДРОПРОЕКТ»,
3. Затвердити змiни до Положення «Про загальнi збори акцiонерiв ПАТ «УКРГIДРОПРОЕКТ».
4. Затвердити змiни до «Кодексу корпоративного управлiння товариства».
Рiшення прийнято одностайно.
16. 1. Схвалити умови значних правочинiв укладених товариством у 2016 роцi та в 1- му кварталi
2017 року.
2. Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв у 2017 роцi та 1-му кварталi 2018 року з
виконання проектно-вишукувальних робiт та надання iнжинiрингових робiт, а також з фiнансово господарської дiяльностi. Встановити граничну вартiсть таких угод, що виконуються власними
силами в еквiвалентi 10 млн. доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на момент укладення договору.
Рiшення прийнято одностайно.
17. Внести вiдповiднi змiни до вiдомостей про мiсцезнаходження ПАТ «УКРГIДРОПРОЕКТ», що
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських
формувань.
Рiшення прийнято одностайно.
18. Змiнити основний вид економiчної дiяльностi ПАТ «УКРГIДРОПРОЕКТ» з: 71.11 – дiяльнiсть у
сферi архiтектури на: 71.12 – дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг
технiчного консультування в цих сферах. Включити до перелiку видiв економiчної дiяльностi ПАТ
«УКРГIДРОПРОЕКТ», що мiститься в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiбпiдприємцiв та громадських формувань, наступний вид: 68.20 – надання в оренду й експлуатацiю
власного чи орендованого нерухомого майна.
Рiшення прийнято одностайно.
19. Уповноважити голову Правлiння ПАТ «УКРГIДРОПРОЕКТ» Кривицького Володимира
Володимировича зареєструвати вiдповiднi змiни до вiдомостей про види економiчної дiяльностi
Товариства та змiни вiдомостей про мiсцезнаходження Товариства, що мiстяться в Єдиному
державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань,
самостiйно або за участю представника за довiренiстю, у вiдповiдностi до вимог чинного
законодавства України.
Рiшення прийнято одностайно.
Пропозицiй щодо порядку денного не надходило.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
24.11.2017
99.94647

Порядок денний
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
З. Затвердження регламенту загальних зборiв.
4. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства.
5. Затвердження нового найменування Товариства у зв'язку iз змiною типу Товариства.
6. Затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
7. Затвердження змiн до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.
Рiшення
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї – Волошан Тетяна Володимирiвна, секретар
комiсiї – Лазар Михайло Михайлович, член комiсiї – Лукiнова Олена Iванiвна.
Визначити, що повноваження лiчильної комiсiї припиняється з моменту оголошення результатiв
голосування.
Рiшення прийнято одностайно.
2. Обрати: головою зборiв – Симов’яна Вагана Саркiсовича, акцiонера, заступника голови Наглядової

ради, секретарем зборiв – Кравченко Iгоря Володимировича, акцiонера, члена Наглядової ради.
Уповноважити голову зборiв Симов’яна Вагана Саркiсовича та секретаря зборiв Кравченко Iгоря
Володимировича, пiдписати протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«УКРГIДРОПРОЕКТ» вiд 24 листопада 2017 року.
Рiшення прийнято одностайно.
3. Затвердити наступний регламент загальних зборiв:
- для доповiдей - до 15 хвилин;
- для виступiв в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;
- бажаючi виступити повиннi надати записку в президiю. Питання ставити письмово. Для вiдповiдей
на питання до 10 хвилин;
- провести голосування з усiх питань порядку денного за принципом одна голосуюча акцiя – один
голос з використанням бюлетенiв для голосування.
Рiшення прийнято одностайно.
4. Змiнити тип Товариства з "публiчного акцiонерного товариства" на "приватне акцiонерне
товариство".
Рiшення прийнято одностайно.
5. Затвердити нове найменування Товариства у такiй редакцiї:
- повне найменування:
українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГIДРОПРОЕКТ",
росiйською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УКРГИДРОПРОЕКТ",
англiйською мовою: UКRНYDROРROJЕСT PRlVATE JOINT-STOCK COMPANY;
- скорочене найменування:
українською мовою: ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ"
росiйською мовою: ЧАО "УКРГИДРОПРОЕКТ",
англiйською мовою: UКRНYDROРROJЕСT, PRJSC
Рiшення прийнято одностайно.
6. 1. Затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, у зв'язку iз
змiною типу та найменування Товариства.
2. Доручити Головi Правлiння Товариства Кривицькому Володимиру Володимировичу пiдписати
Статут Товариства у новiй редакцiї та самостiйно або за участю представника за довiренiстю
здiйснити державну реєстрацiю Статуту Товариства у новiй редакцiї вiдповiдно до чинного
законодавства України.
Рiшення прийнято одностайно.
7. Затвердити змiни до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їx у новiй редакцiї, а
саме:
- Положення "Про Наглядову раду ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ",
- Положення "Про Правлiння ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ",
- Положення "Про загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ",
- "Кодексу корпоративного управлiння товариства".
Рiшення прийнято одностайно.
Пропозицiй щодо порядку денного не надходило.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.01.2014

12/1/2014

НКЦПФР

UA4000121545

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

4.5

1204149

5418670.5

100

Опис

Акцiї Товариства не обертаються на органiзованих ринках цiнних паперiв, не входять до лiстингу фондової бiржi. Товариство не подавало заяв
для проходження лiстингу на будь-яку бiржу. Рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалось. Власнi цiннi папери за звiтний перiод
Товариством не випускались. Iншi цiннi папери не випускались.
У зв'язку зi змiною типу та назви Товариства було переоформлене свiдоцтво про реєстрацiю акцiй. Дата видачi переоформленого свiдоцтва про
реєстрацiю випуску акцiй - 07.02.2018 р.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

3948

4696

0

0

3948

4696

будівлі та споруди

3737

3537

0

0

3737

3537

машини та
обладнання

146

416

0

0

146

416

транспортні
засоби

16

781

0

0

16

781

земельні ділянки

49

49

0

0

49

49

інші

200

113

0

0

200

113

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

3948

4696

0

0

3948

4696

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв не початок року складає 9056 тис. грн. на кiнець року – 10063
тис грн. Сума нарахованого зносу за 2017 рiк складає 388 тис. грн. Ступiнь зносу основних
засобiв – 53,3 %. Ступiнь використання основних засобiв - 100,0 %. Обмежень права власностi на
майно немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих
активів (тис. грн)

7485

10989

Статутний капітал (тис. грн.)

5419

5419

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

5419

5419

Опис

Методика розрахунку вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди
здiйснювалась у вiдповiдностi до вимог ст. 14 Закону України "Про акцiонернi
товариства".

Висновок

Чистi активи пiдприємства вiдповiдають вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу
України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

55

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

55050

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

55105

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

немає

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

06.04.2017

07.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06.11.2017

07.11.2017

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і
більше відсотків простих акцій публічного акціонерного
товариства

27.11.2017

28.11.2017

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

05.12.2017

05.12.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.12.2017

Відомості про набуття прямо або опосередковано
особою (особами, що діють спільно) з урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її афілійованим
особам, домінуючого контрольного пакета акцій

22.12.2017

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
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**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА
ФIРМА "ВIДА-АУДИТ"
23463381
61012, мiсто Харкiв, вулиця
Червоножовтнева (нова назва вулиця
Конторська), будинок 8
3776 30.03.2006

334 П 000334 02.07.2013 дiйсне до 26.11.2020

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

№ 322/4
25.02.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту

із застереженням
немає
2/25.01-2018
25.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

25.01.2018
30.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

30.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

30000

* Серія 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.

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

2017

2

1

2

2016

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iншого органу немає.

Ні

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

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iнших способiв не було.

Ні

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 зменьшення 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): Змiна типу та назви Товариства.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада

Ні

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Позачерговi загальнi збори
акцiонерами не скликались.
Iншого не було

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

Скликання, але не проведення
чергових загальних зборiв не було.

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

Скликання, але не проведення
позачергових загальних зборiв не
було.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

5

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

1

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

4

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

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада самооцiнку не
проводила.

Наглядова рада самооцiнку не проводила.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

4

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв немає.

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв немає.

Iнших комiтетiв немає.
Комiтети не створенi, тому засiдань не проводили.
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)

Розмiр щомiсячного
винагородження визначається
Положенням про Наглядову раду.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Iнших вимог немає.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
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

Ні

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)

Iнших способiв ознайомлення не
було.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

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

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів

Ні

Так

Ні

Ні

наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

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

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

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) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

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):

Iнших документiв не iснує.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
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
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні

X
Iншого органу немає.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iнших причин не було.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

X

Ні

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Iншi органи не здiйснювали
перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi
товариства в минулому роцi.

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

Ні

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)

Iнших причин не було.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iнших способiв немає.

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

X

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? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 24.11.2017 ; яким органом управління прийнятий:
Нова редакцiя Положення про корпоративне управлiння ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ"
прийнятий рiшенням позачергових загальних зборiв Товариства (протокол № 30 вiд
24.11.2017 р.)
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
Iнформацiя оприлюднена на власному сайтi Товариства
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
Товариство дотримується вимог Положення про корпоративне управлiння ПРАТ
"УКРГIДРОПРОЕКТ".

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРГIДРОПРОЕКТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

00114117

за КОАТУУ 6310136300

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

71.12

224

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
проспект Ленiна, будинок 9, мiсто Харкiв,
Харкiвська область, 61166

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

498

292

4180

первісна вартість

1001

8062

8192

0

накопичена амортизація

1002

7564

7900

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

3948

4696

1607

первісна вартість

1011

9056

10063

0

знос

1012

5108

5367

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

556

556

471

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

31

0

2144

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

238

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

799

Усього за розділом I

1095

5033

5544

9435

Запаси

1100

9276

11506

9353

Виробничі запаси

1101

10

259

0

Незавершене виробництво

1102

5198

11247

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

4068

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,
роботи, послуги

1125

13759

20868

12566

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

215

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

27236

21959

2462

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

13832

2633

3269

Готівка

1166

3

6

0

Рахунки в банках

1167

13829

2627

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

2

80

267

Усього за розділом II

1195

64320

57046

27917

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

69353

62590

38022

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

5419

5419

3619

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

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

600

600

600

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

4970

1466

1837

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

10989

7485

6056

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

8

9

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, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

8

9

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

7308

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

49769

44574

15823

за розрахунками з бюджетом

1620

136

1667

11

за у тому числі з податку на прибуток

1621

61

46

0

за розрахунками зі страхування

1625

78

416

321

за розрахунками з оплати праці

1630

305

1563

685

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

71

162

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

7997

6714

7443

Усього за розділом IІІ

1695

58356

55096

31591

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

375

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

69353

62590

38022

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Кредиторська та дебiторська заборгованiсть по сплатi
податкiв
на 31.12.2017 року, тис. грн. на 31.12.2016 року, тис. грн.
Податок на додану вартiсть 1242 (215)
Податок на доходи фiзичних осiб 339 60
Податок на прибуток 46 61
Вiйськовий збiр 28
Плата за землю та iншi ресурснi платежi 7 15
Податок на нерухоме майно 5
Разом кредиторська та дебiторська 1667 (215)/136
Основнi засоби
Земля Будинки та споруди Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi
основнi засоби Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Разом
Первiсна вартiсть, тис. грн.
Сальдо на 31 грудня 2015 р. 49 4493 1260 1503 1823 68 76
9272

Надходження, тис. грн. - - 88 - 34 - - 122
Перевiд незавершених капiтальних iнвестицiй - - - - 76 (76) Вибуття, тис. грн. - - (151) (187) - - - (338)
Сальдо на 31 грудня 2016 р. 49 4493 1197 1316 1933 68 9056
Надходження, тис. грн. - - 359 794 - - - 1153
Перевiд незавершених капiтальних iнвестицiй - - - - - - - Вибуття, тис. грн. - - - (134) (12) - (146)
Сальдо на 31 грудня 2017 р. 49 4493 1556 1976 1921 68 10063
Знос, тис. грн. - - - - - - - Сальдо на 31 грудня 2015 р. - 756 1091 1480 1657 44 - 5028
Нараховане за перiод, тис. грн. - 200 111 7 95 5 - 418
Вибуття, тис. грн. - - (151) (187) - - - (338)
Сальдо на 31 грудня 2016 р. - 956 1051 1300 1752 49 - 5108
Нараховане за перiод, тис. грн. - 200 89 20 74 5 - 388
Вибуття, тис. грн. - - - (125) (4) - (129)
Сальдо на 31 грудня 2017 р. 1156 1140 1195 1822 54 - 5367
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2015 року, тис. грн. 49
3737 169 23 166 24 76 4244
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2016 року, тис. грн. 49
3537 146 16 181 19 - 3948
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2017 року, тис. грн. 49
3337 416 781 99 14 - 4696
До складу основних засобiв товариством включаються
активи з термiном експлуатацiї вiд одного року та бiльше,
та первiсною вартiстю 6000,00 грн. та бiльше.
Вартiсть придбаних активiв з термiном експлуатацiї до
одного року або первiсною вартiстю до 6000,00 грн.
одразу вiдносяться на витрати в перiод придбання.
Основнi засоби товариства станом на 31.12.2017 р.
вiдображенi за собiвартiстю їх придбання. Витрати, що
понесенi для пiдтримання об’єктiв в робочому станi,
включались до складу витрат. Амортизацiя основних
засобiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного
методу. Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв
експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв
амортизацiї основних засобiв не було.
На дату балансу товариство здiйснило внутрiшнiй аналiз
на предмет зменшення корисностi основних засобiв i
визначило, що сума очiкуваного вiдшкодування несуттєво
вiдрiзняється вiд балансової вартостi основних засобiв.
Обмеження права власностi товариства на основнi засоби
станом на 31.12.2017 р. вiдсутнi. Товариство станом на
31.12.2017 р. не має договiрних зобов’язань щодо
придбання основних засобiв.
Нематерiальнi активи
Авторське право
та сумiжнi з ним права Iншi нематерiальнi
активи Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Разом
Первiсна вартiсть тис. грн.
Сальдо на 31 грудня 2015 року 5176 2454 - 7630

Надходження, тис. грн. - 418 17 435
Списання, тис. грн. - (3) - (3)
Сальдо на 31 грудня 2016 року 5176 2869 17 8062
Надходження, тис. грн. - 130 130
Перевiд незавершених капiтальних iнвестицiй - 17 -17 Списання, тис. грн. - - - Сальдо на 31 грудня 2017 року 5176 3016 - 8192
Накопичена амортизацiя, тис. грн. - - - Сальдо на 31 грудня 2015 року 5176 2083 - 7259
Нараховане за перiод, тис. грн. - 308 - 308
Вибуття, тис. грн. - (3) - (3)
Сальдо на 31 грудня 2016 року 5176 2388 - 7564
Нараховане за перiод, тис. грн. - 336 - 336
Вибуття, тис. грн. - - - Сальдо на 31 грудня 2017 року 5176 2724 - 7900
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2015 року, тис. грн. 0 371
- 371
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2016 року, тис. грн. 0 481
17 498
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2017 року, тис. грн 0 292
- 292
Запаси
Запаси пiдприємства мають таку структуру:
в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15
р.
Сировина та матерiали 259 10 1542
Незавершене виробництво та напiвфабрикати 11247 5198
8313
Товари - 4068 4153
Всього запасiв 11506 9276 14008
Резерв знецiнювання - - Чиста вартiсть запасiв 11506 9276 14008
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Товариство станом на 31.12.217 р. немає довгострокову
дебiторську заборгованiсть, яка складається iз договорiв
купiвлi – продажу квартир працiвникам ПРАТ
"УКРГIДРОПРОЕКТ" з вiдстрочкою платежу вiд одного
року до 5 рокiв, а саме:
в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15
р.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть - 31 98
Згiдно МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: признання та
оцiнка" дебiторська та кредиторська заборгованiсть по
торговим операцiям, дебiторська i кредиторська
заборгованостi по позикам є фiнансовими активами, що
надає право вимоги по договору грошових коштiв в
майбутньому. Данi фiнансовi iнструменти враховуються
по справедливiй вартостi, яка передбачає дисконтувати
майбутнi грошовi потоки, що зв'язанi з iнструментом.
Дисконтування довгострокової дебiторської
заборгованостi за 12 мiсяцiв 2017 року не здiйснювалось.
Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть складає таки сумi:

в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15
р.
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 20868 13759 1943
Заборгованiсть з бюджетом - 215 15
Iнша дебiторська заборгованiсть 21959 27236 14843
Разом 42827 41210
16801
Iнша дебiторська заборгованiсть складає:
в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15
р.
Заборгованiсть з субпiдрядниками 13550 24348 13117
Заборгованiсть з постачальниками 500 1180 351
Заборгованiсть з iншими дебiторами 682 922 820
Iнша дебiторська заборгованiсть 7227 786 555
Разом 21959 27236 14843
Чиста реалiзацiйна вартiсть торгiвельної дебiторської
заборгованостi складала:
в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15
р.
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 21265 14156 2340
Резерв сумнiвних боргiв (397) (397) (397)
Разом 20868 13759 1943
Резерв сумнiвних боргiв у сумi 397 тис. грн. складається з
дебiторської заборгованостi ТОВ "Котлотурбопром" по
договору № 3782.
Сальдо резерву сумнiвних боргiв наступне:
в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15
р.
Сальдо резерву на початок перiоду 397 397 Витрати пов’язанi з нарахуванням резерву - - 397
Використання резерву - - Сальдо резерву на кiнець перiоду 397 397 397
Грошовi кошти
Грошовi кошти представленi наступним чином:
в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15
р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi
239 9341 13635
Грошовi кошти та їх еквiваленти, євро - 852 Грошовi кошти та їх еквiваленти, росiйський рубль - 8 Грошовi кошти та їх еквiваленти, долар США 2394 3631
3116
Разом 2633
13832 16751
Фiнансовi iнвестицiї
Балансова вартiсть iнвестицiй виглядає наступним чином:
на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15 р.
Довгостроковi iнвестицiї, тис. грн. 556 556 556
Поточнi iнвестицiї, тис. грн. - - 2400
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складаються з часток
ТОВ "Шонг Да-Укрин" (В'єтнам) у розмiрi 20% статутного
капiталу на суму 556 тис. грн.
Дивiденди та вiдсотки, що отриманi товариством:

на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15 р.
Дивiденди, тис. грн. 107 - 214
Вiдсотки, тис. грн. 12 174 207
Позики
Iнформацiя о позиках та нарахованих вiдсотках
представлена наступним чином:
в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15
р.
Короткостроковi позики - - Нарахованi вiдсотки - - Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть наведена нижче:
в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15
р.
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 44574 49769
41478
Заборгованiсть з оплати працi та нарахувань 1979 383 482
Заборгованiсть з бюджетом 1667 136 72
Iншi зобов’язання 6714 7997 2174
Разом 54934
58285 44206
Iншi зобов’язання представленi наступним чином:
в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15
р.
Аванси отриманi 5626 6529 908
Розрахунки по орендi 384 82 Iншi зобов’язання 704 1386 1266
Разом 6714 7997 2174
Поточнi забезпечення
Товариство оцiнювало очiкувану вартiсть накопичуваних
компенсацiй (забезпечення виплат персоналу, а саме:
резерв вiдпусток).
Рух резерву вiдпусток представлено наступним чином:
в тисячах гривень 2017 р. 2016 р.
Сальдо резерву на початок перiоду 71 72
Витрати пов’язанi з нарахуванням резерву 1427 852
Використання резерву (1336) (853)
Сальдо резерву на кiнець перiоду 162 71
Поточнi забезпечення наведенi нижче:
в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15
р.
Поточнi забезпечення 162 71 72
Податок на прибуток
Вiдстроченi податки були розрахованi на усi тимчасовi
рiзницi з використанням ставки оподаткування у розмiрi
18% станом на: 31.12.15 р., 31.12.16 р., 31.12.17 р.
Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням
iмовiрностi наявностi в майбутньому оподаткованого
прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi
тимчасовi рiзницi, що пiдлягають оподаткуванню.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв
переглядається на кожну звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання вiдносяться

до таких статей:
в тисячах гривень на 31.12.2017 р. на 31.12.2016 р. на
31.12.2015 р.
Основнi засоби (7) (6) 5
Нематерiальнi активи (2) (2) (2)
Резерв сумнiвних боргiв - - Резерв вiдпусток - - Аванси виданi - - Сальдо на кiнець перiоду (9) (8) 3
Основнi компоненти витрат по податку на прибуток
наступний:
в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15
р.
Поточнi витрати з податку на прибуток 137 74 210
Витрати з вiдстроченого податку на прибуток 1 11 9
Податок на прибуток 138 85 219
"Витрати з вiдстроченого податку на прибуток" є змiнами
сальдо на кiнець кожного звiтного перiоду.
Керівник

Кривицький Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Дзiна Тетяна Юрiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРГIДРОПРОЕКТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00114117

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

163354

144926

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

( 122544 )

( 106865 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

40810

38061

збиток

2095

(0)

(0)

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

654

1171

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

( 27874 )

( 36907 )

Витрати на збут

2150

( 1223 )

( 195 )

Інші операційні витрати

2180

( 11503 )

( 2010 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

864

120

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

107

0

Інші доходи

2240

12

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 841 )

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

142

120

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-138

-85

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

4

35

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

4

35

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

991

2267

Витрати на оплату праці

2505

24685

8854

Відрахування на соціальні заходи

2510

5366

1941

Амортизація

2515

724

726

Інші операційні витрати

2520

108393

112086

Разом

2550

140159

125874

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

1204149

1204149

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1204149

1204149

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.00332

0.02907

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.00332

0.02907

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Доходи
Дохiд ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" вiд усiх видiв
дiяльностi наведений нижче:
за 12 мiсяцiв, що закiнчилися 31 грудня 2017 року, тис.
грн. за 12 мiсяцiв, що закiнчилися
31 грудня 2016 року, тис. грн.
реалiзацiї товарiв, робiт, послуг 163354 144926
iнших операцiйних доходiв у т.ч. 654 1171
- купiвлi –продажу iноземної валюти - - реалiзацiї iнших оборотних активiв 66 33
- оренди 548 454
- операцiйних курсових рiзниць 40 473
- iншi надходження - 211
iншi фiнансових доходiв 107 iнших доходiв 12 Разом 164127 146097
Фiнансовим результатом вiд дiяльностi до
оподатковування за 12 мiсяцiв 2017 року є прибуток у сумi
142 тис. грн. проти прибутку 120 тис. грн. за вiдповiдний
перiод 2016 року.
Дохiд вiд курсових рiзниць вiдображено згуртовано у сумi
9 тис. грн. або iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi i
за 2017 рiк склав:
Витрати
Витрати товариства складають, у тому числi вiд:
за 12 мiсяцiв, що закiнчилися
31 грудня 2017 року, тис. грн. за 12 мiсяцiв, що
закiнчилися
31 грудня 2016 року, тис. грн.
собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
122544 106865
iнших операцiйних витрат 11503 2010
адмiнiстративних витрат 27874 36907
витрат на збут 1223 195
фiнансовi витрати 841 Разом 163985
145977
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт,
послуг), у том числi:

Статi витрат за 12 мiсяцiв, що закiнчилися
31 грудня 2017 року, тис. грн. за 12 мiсяцiв, що
закiнчилися
31 грудня 2016року, тис. грн.
Амортизацiя 438 387
Заробiтна плата виробничого персоналу 18622 10667
Внески на соцiальнi заходи 4054 2307
Оренда 2701 1994
Придбання робiт, послуг, що зв’язанi з виробництвом 1368
1428
Витрати на вiдрядження 2745 2890
Субпiдряднi роботи 69503 70229
Собiвартiсть реалiзованого товару 23113 16963
Разом 122544 106865
Iншi операцiйнi витрати, у том числi:
Статi витрат за 12 мiсяцiв, що закiнчилися
31 грудня 2017 року, тис. грн. за 12 мiсяцiв, що
закiнчилися
31 грудня 2016року, тис. грн.
Амортизацiя 84 86
Штрафи, пенi 3 8
Членськi внески 351 362
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 0 Сума ПДВ без податкового кредиту 494 1298
Заохочувальнi виплати працiвникам 48 84
Витрати купiвлi –продажу iноземної валюти 232 25
Iншi витрати 10291 147
Разом 11503 2010
Адмiнiстративнi витрати, у том числi:
Статi витрат за 12 мiсяцiв, що закiнчилися
31 грудня 2017 року, тис. грн. за 12 мiсяцiв, що
закiнчилися
31 грудня 2016 року, тис. грн.
Амортизацiя 266 253
Заробiтна плата адмiнiстративного персоналу 5769 760
Внески на соцiальнi заходи 1247 190
Оренда 331 382
Придбання робiт,послуг пов'язаних з науковими
розробками 13092 29083
Витрати на вiдрядження 1234 1341
Консультацiйнi та iнформацiйнi послуги 394 1491
Електроенергiя, газ, водовiдведення, каналiзацiя, вивiз
смiття 99 254
Послуги банка 393 330
Податки та збори 107 98
Навчання, пiдвищення квалiфiкацiї 158 93
Матерiальнi витрати 561 2186
Юридичнi послуги 3900 Iншi витрати 323 446
Разом 27874
36907
Витрати на збут, у том числi:
Статi витрат за 12 мiсяцiв, що закiнчилися

31 грудня 2017 року, тис. грн. за 12 мiсяцiв, що
закiнчилися
31 грудня 2016 року, тис. грн.
Придбання робiт, послуг пов'язаних зi збутом та iншi 350
194
Заробiтна плата адмiнiстративного персоналу 294
Витрати на вiдрядження 204 Резерв сумнiвних боргiв - Амортизацiя 1
Внески на соцiальнi заходи 65
Внески на гарантiйне обслуговування, банкiвськi гарантiї
16
Iншi витрати 294
Разом 1223 195
Керівник

Кривицький Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Дзiна Тетяна Юрiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРГIДРОПРОЕКТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00114117

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

143395

135314

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

319

168

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

319

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

29859

24265

Надходження від повернення авансів

3020

371

4161

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

14

32

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

710

462

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

1008

385

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 148075 )

( 154442 )

Праці

3105

( 19026 )

( 7204 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 5126 )

( 2068 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 5042 )

( 2396 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 154 )

( 62 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 4888 )

( 2334 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 94 )

( 484 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 360 )

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

( 7102 )

( 1070 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-9149

-2877

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

79

38

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

106

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

( 1577 )

( 673 )

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

-1392

-635

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

5820

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

5820

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 842 )

(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)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-842

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-11383

-3512

Залишок коштів на початок року

3405

13832

16751

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

184

593

Залишок коштів на кінець року

3415

2633

13832

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв розкриває рух грошових
коштiв за результатами роботи ПРАТ
"УКРГIДРОПРОЕКТ" у 2015 - 2017 роках та залишок
грошових коштiв на початок та кiнець 2016 року, а саме:
в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15
р.
Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi (9149)
(2877) 10001
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi (1392)
(635) (2484)
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi (842) - 5510
Чистий рух грошових коштiв (11383) (3512) 13027
Вплив змiни валютних курсiв 184 593 979
Залишок коштiв на кiнець перiоду 2633 13832 16751

Керівник

Кривицький Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Дзiна Тетяна Юрiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРГIДРОПРОЕКТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00114117

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. 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)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
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

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

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
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

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

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

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

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на 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
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРГIДРОПРОЕКТ"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00114117

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

5419

0

0

600

4970

0

0

10989

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

5419

0

0

600

4970

0

0

10989

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

4

0

0

4

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

0

0

0

0

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

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
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

-3508

0

0

-3508

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

-3504

0

0

-3504

Залишок на
кінець року

4300

5419

0

0

600

1466

0

0

7485

Примітки

Акцiонерний капiтал
Акцiонерний капiтал ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" складається з:
в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15 р.
Акцiонерний капiтал 5419 5419 5419
Резервний капiтал 600 600 600
Нерозподiлений прибуток 1466 4970 4935
Всього капiтал 7485
10989
10954
Статутний капiтал ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" складає 5 418 670,50 (п’ять мiльйонiв
чотириста вiсiмнадцять тисяч шiстсот сiмдесят гривень 50 копiйок) гривень, який
повнiстю сплачений та подiлений на 1204149 (один мiльйон двiстi чотири тисячi сто
сорок дев'ять) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 4,50 гривень кожна.

Керівник

Кривицький Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Дзiна Тетяна Юрiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Нижченаведена заява зроблена нами з метою вiдповiдальностi керiвництва вiдносно фiнансової
звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГIДРОПРОЕКТ" (далi "Товариство").
Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає у
всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2017 року, а також рух
грошових потокiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на цю дату, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ").
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за:
• Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;
• Застосування обґрунтованих оцiнок i припущень;
• Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття всiх суттєвих вiдхилень в примiтках до фiнансової
звiтностi;
• Пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме свою
дiяльнiсть в найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення
неправомiрне.
Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за:
• Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи
внутрiшнього контролю Товариства;
• Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати з
достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансовий стан Товариства i забезпечити
вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
• Вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв Товариства;
• Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства i iнших зловживань.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 рiк затверджена Керiвництвом до випуску 27 лютого 2018
року.
Вiд iменi Керiвництва Товариства:
Голова правлiння
ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" В.В. Кривицький
Фiнансовий директор,
головний бухгалтер
ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" Т.Ю. Дзiна
Продовження тексту приміток
Опис економiчного середовища, в якому функцiонує товариство:
В 2017 роцi на основний вид економiчної дiяльностi (71.12 –– Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу,
геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих cферах ) проектнокошторисна документацiя розробляється згiдно з iменними квалiфiкацiйними сертифiкатами
Мiнiстерства регiонального розвитку,будiвництва та житлово-комунального господарства України
у вiдповiдностi до "Порядку проведення професiйної атестацiї вiдповiдальних виконавцiв окремих
видiв робiт (послуг), пов’язаних iз створенням об’єктiв архiтектури", затвердженим постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2011р. № 554.
ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" має 18 працiвникiв, у яких є квалiфiкацiйнi сертифiкати вiдповiдного
виконавця окремих видiв робiт (послуг), пов’язаних iз створенням об’єкта архiтектури (iнженер –
проектувальник) атестацiйної архiтектурно – будiвельної комiсiї Мiнiстерства регiонального
розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України.
Приватне акцiонерне товариство "УКРГIДРОПРОЕКТ" – є новим найменуванням Публiчного

акцiонерного товариства "УКРГIДРОПРОЕКТ" та є правонаступником Вiдкритого акцiонерного
товариства "УКРГIДРОПРОЕКТ", створеного на пiдставi рiшення Мiнiстерства енергетики та
електрифiкацiї України вiд 30 червня 1994 р. № 164 внаслiдок перетворення Українського
державного iнституту "УКРГIДРОПРОЕКТ" на Вiдкрите акцiонерне товариство
"УКРГIДРОПРОЕКТ" згiдно з Указом Президента України вiд 15 червня 1993 р. "Про
корпоратизацiю державних пiдприємств", та таким, що дiяло на пiдставi статуту, зареєстрованого
розпорядженням виконавчого комiтету Дзержинської районної ради народних депутатiв м.
Харкова № 59/9 вiд 3 лютого 1992 р.
Дата проведення останнiх змiн у статутних документах:
Статут ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" (нова редакцiя) затверджений позачерговими загальними
зборами акцiонерiв (протокол № 30 вiд 24.11.2017 року) та зареєстрований приватним нотарiусом
Харкiвського мiського нотарiального округу Харкiвської областi Орловською Валентиною
Георгiївною 27.11.2017 року, номер запису 1480105003008980.
Отриманi лiцензiї та здiйснення дiяльностi:
Лiцензiя серiї АВ № 548354 Державного департаменту пожежної безпеки МНС України на
проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем
опалення, оцiнку протипожежного стану об'єктiв. Строк дiї лiцензiї необмежений з 26.08.2010 р.
Згiдно з довiдкою про включення до ЄДРПОУ не передбачено отримання дозволiв та лiцензiй, а
саме:
- 74.90 – Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у ;
- 77.11 – Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв ;
- 46.90 – Неспецiалiзована оптова торгiвля;
- 72.19 – Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук ;
- 71.12 – Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах
Голова правлiння - Кривицький Володимир Володимирович
Фiнансовий директор, головний бухгалтер – Дзiна Тетяна Юрiївна
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2017 року - 224 особи.
Власники акцiй
Власниками акцiй ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв є
312 акцiонерiв, а саме:
- 1 юридична особа, у якiй 315 штук акцiй, або 1 417,50 грн., що складає 0,03 % статутного
капiталу;
- 311 фiзичних осiб, у яких 1 196 184 штука акцiй, або 5 382 828,00 грн., що складає 99,33 %
статутного капiталу;
- у ТОВ "ПIРС" (лiцензiю анульовано) облiковується 7 650 штук акцiй, або 34 425,00 грн., що
складає 0,64 % статутного капiталу.
ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" має одного акцiонера у якого пакет акцiй бiльш нiж 10% статутного
капiталу товариства, а саме: фiзична особа, пакет якого складає 95,0742 %.
Випуск акцiй:
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку, що засвiдчує випуск простих iменних акцiй ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ",
реєстрацiйний № 12/1/2014, дата реєстрацiї 22.01.2014 р., дата видачi 07.02.2018 р.
Мета:
Метою дiяльностi ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" є:
- отримання законного прибутку внаслiдок участi в цивiльному, торгiвельному обiгу, шляхом
задоволення попиту на ринку на вироблену продукцiю, проведенi роботи i послуги в сферах,
обумовлених предметом дiяльностi;
- насичення ринку продукцiєю, товарами, роботами i послугами, виробництво, покупка, продаж,
виконання i надання, яких є предметом дiяльностi Товариства;
- довгострокове зростання вкладiв акцiонерiв Товариства;
- реалiзацiя на основi отриманого вiд господарської дiяльностi прибутку програм розвитку

Товариства, задоволення соцiально-економiчних iнтересiв акцiонерiв Товариства i членiв
трудового колективу.
Фiнансова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" станом на 31.12.2017 року включає:
Баланс (Звiт про фiнансовiй стан) (форма № 1) станом на 31.12.2017 року ;
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма № 2) за 12 мiсяцiв 2017 року;
Звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) за 12 мiсяцiв 2017 року;
Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 12 мiсяцiв 2017 року.
Примiтки до фiнансової звiтностi, основнi положення облiкової полiтики ПРАТ
"УКРГIДРОПРОЕКТ", порiвняльну iнформацiю стосовно попереднього перiоду на 31.12.16 р. та
31.12.17 р. й iнше.
Фiнансова звiтнiсть ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" охоплює перiод з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.,
складена у нацiональнiй валютi – тисячах гривень та затверджена керiвництвом до випуску 27
лютого 2018 року.
Концептуальна основа
Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2017 р. є Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та
тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
а) заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (надалi — "МСФЗ") у редакцiї, опублiкованiй Радою з
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi — "Рада з МСФЗ"), що були чинними
станом на 31 грудня 2017 року.
б) функцiональна валюта та валюта подання фiнансової звiтностi
Нацiональною валютою України є гривня. Таким чином, функцiональною валютою i валютою
представлення звiтностi для цiлей даної фiнансової звiтностi є гривня. Фiнансова звiтнiсть
представлена в українських гривнях iз округленням усiх сум до найближчої тисячi (тис. грн.).
в) припущення про безперервнiсть дiяльностi ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ"
Фiнансова звiтнiсть ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" пiдготована на основi припущення, що ПРАТ
"УКРГIДРОПРОЕКТ" буде функцiонувати невизначено довго в майбутньому, це допущення
передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.
Ця звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва щодо можливого впливу економiчних умов на
операцiї та фiнансовий стан ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ". Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися
вiд оцiнок керiвництва.
г) iсторична вартiсть
Фiнансова звiтнiсть ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" складена за методом iсторичної вартостi.
д) перше застосування МСФЗ
ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" прийняла МСФЗ в якостi основи для пiдготовки звiтностi станом на 1
сiчня 2011 року, i це був перший комплект фiнансової звiтностi ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ"
вiдповiдно до МСФЗ. Початковий Звiт про фiнансовий стан ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" за МСФЗ
станом на 1 сiчня 2012 року ("дату переходу на МСФЗ") був пiдготований згiдно МСФЗ 1 "Перше
застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" ("МСФЗ 1").
е) формат звiтностi
ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" пiдготувала фiнансову звiтнiсть за 2017 рiк за формами,
затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України. Керiвництво вважає, що застосування
вищевказаних стандартiв та iнтерпретацiй не матиме суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть
ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" у майбутньому.
Рiвень суттєвостi
Межа суттєвостi при застосуваннi до активiв, зобов'язань та капiталу встановлюється з
урахуванням вимог нормативних актiв та становить 1% вiд базового показника. При встановленнi
межi ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" враховує не тiльки розмiр статтi, але i економiчну сутнiсть, яка

повинна бути проаналiзована у вiдповiдностi до обставин. Межа суттєвостi при складаннi
фiнансової звiтностi за МСФЗ товариством застосовується тiльки до суттєвих статей. Порiг
капiталiзацiї основних засобiв складається згiдно норм ПКУ.
Новi стандарти бухгалтерського облiку
ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" застосувало усi новi стандарти, змiни до стандартiв i iнтерпретацiї,
якi набули чинностi з 1 сiчня 2017 року. Наслiдки прийняття нових стандартiв, змiн до стандартiв i
iнтерпретацiй не були значними по вiдношенню до цiєї фiнансової звiтностi.
Деякi новi стандарти та змiни до стандартiв, розкритi в фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року, та станом на 31.12.2017 р. не застосовнi для фiнансового року, який
розпочався 1 сiчня 2017 року, та не були застосованi ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" достроково.
Суттєвi положення облiкової полiтики
Облiкова полiтика Товариства розкриває конкретнi принципи, основи, угоди, правила та практику,
якi Товариство застосовує для пiдготовки i представлення фiнансової звiтностi. Чинна Облiкова
полiтика розроблена на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
З метою складання фiнансової звiтностi за 2017 рiк та 12 мiсяцiв 2016 року ПРАТ
"УКРГIДРОПРОЕКТ" були встановленi наступнi принципи облiкової полiтики, якi були
використанi акцiонерним товариством при пiдготовцi фiнансової звiтностi.
Доходи
Доходи - це збiльшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у формi
надходження або збiльшення активiв або зменшення зобов'язань i резервiв, що вiдображається в
збiльшеннi капiталу, не пов'язаного з внесками акцiонерiв.
Доходи товариства в залежностi вiд їх характеру, умов отримання та напрямкiв дiяльностi
розподiляються наступним чином:
- доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
- iншi операцiйнi доходи.
Дохiд вiд продажу товарiв визнається, як правило, при доставцi товару, коли iстотнi ризики i
вигоди вiд володiння переданi покупцю.
Дохiд вiд надання послуг визнається в момент, коли послуги наданi. Дохiд вiд нерухомостi,
наданої в операцiйну оренду, враховується по прямолiнiйному методу впродовж термiну оренди.
До iнших доходiв вiдносяться доходи, отриманi вiд нехарактерних операцiй для товариства.
Вiдсотковий дохiд i дивiденди
Дохiд, який виник вiд використання iншими органiзацiями активiв товариства, що приносять
вiдсотки i дивiденди визнається на основi:
а) iснує вiрогiднiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з угодою поступлять в товариство;
б) сума доходу може бути надiйно оцiнена.
Вiдсотковий дохiд визнається на пропорцiйнiй тимчасовiй основi, що враховує ефективну
дохiднiсть активу.
Дивiденди визнаються, коли встановлено право товариства на отримання платежу.
Витрати
Витрати - це зменшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у формi
вибуття або зменшення активiв або збiльшення зобов'язань i резервiв, що спричиняють зменшення
капiталу, не пов'язаних з його розподiлом мiж учасниками товариства.
За функцiями витрати товариства подiляються на:
- тi, що включаються в собiвартiсть послуг;
- адмiнiстративнi витрати;
- витрати на збут;
- iншi операцiйнi витрати.
Витрати вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд на основi прямого взаємозв`язку мiж
понесеними витратами i надходженнями за вiдповiдними статтями доходу (принцип
вiдповiдностi). За вiдсутностi такого взаємозв`язку витрати вiдносяться на фiнансовий результат
того перiоду, коли вони були понесенi незалежно вiд дати здiйснення платежiв.

Податок на прибуток
Податковi активи i зобов’язання у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ визначаються акцiонерним
товариством за вартiстю погашення iз застосуванням наступних ставок: поточнi – чиннi ставки
оподаткування, вiдстроченi – ставки, якi передбачається використовувати в перiод реалiзацiї
активу або погашення зобов’язання. Розрахунок вiдстрочених податкiв здiйснювався товариством
балансовим методом вiдповiдно до МСБО 12 "Податок на прибуток". Вiдстроченi податковi
зобов’язання визначалися до всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi
податковi активи визначаються з урахуванням ймовiрностi наявностi в майбутньому
оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що
пiдлягають оподаткуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядалися на
кожну звiтну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде
отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд
вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. Товариство визнавало поточнi та
вiдстроченi податки в капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у
власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
Необоротнi активи, що утримуються для продажу i припинена дiяльнiсть
Необоротнi активи, утриманi для продажу, та групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для
продажу, оцiнюються по меншому з двох значень - балансовiй вартостi i справедливiй вартостi за
вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, утриманi для продажу, та групи вибуття
класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть пiдлягає вiдшкодуванню,
в основному, за допомогою угоди з продажу, а не в результатi тривалого використання. Ця умова
вважається дотриманою лише у тому випадку, якщо вiрогiднiсть продажу висока, а актив або
група вибуття можуть бути негайно проданi у своєму поточному станi.
Основнi засоби
До складу основних засобiв Товариство вiдносить матерiальнi активи, якi:
а) утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для
надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;
б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду.
Первiсна оцiнка основних засобiв є собiвартiсть. Пiсля первiсного визнання основнi засоби
оцiнюються за нижчою з двох: балансовою вартiстю (собiвартiстю) чи сумою очiкуваного
вiдшкодування.
Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв слiд облiковувати за його собiвартiстю мiнус
будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Модель переоцiнки не застосовується.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, починаючи з моменту, коли об‘єкт став
придатним до експлуатацiї. Строк корисної експлуатацiї визнається окремо на пiдставi рiшення
комiсiї та представлена таким чином:
Будiвлi та споруди – вiд 10 до 67 рокiв;
Машини та обладнання – вiд 5 до 10 рокiв;
Транспортнi засоби – вiд 10 рокiв;
Офiсний та виробничий iнвентар – вiд 5 рокiв;
Iншi – 12 рокiв.
Лiквiдацiйну вартiсть об’єктiв основних засобiв з метою нарахування амортизацiї прийнята рiвною
нулю.
Подальшi витрати
Витрати, пов'язанi iз замiною компонента об'єкту основних засобiв, визнаються у балансовiй
вартостi цього об'єкту, якщо iснує вiрогiднiсть отримання товариством майбутнiх економiчних
вигод вiд продовження використання такого компонента i його вартiсть можна оцiнити з
достатньою мiрою точностi. Визнання балансової вартостi замiненого компонента припиняється.
Витрати по поточному технiчному обслуговуванню i ремонту об'єктiв основних засобiв
визнаються у складi прибуткiв або збиткiв у мiру їх здiйснення.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються товариством за собiвартiстю. Пiсля визнання активом, об’єкт

нематерiальних активiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя
та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Модель переоцiнки не застосовується.
Амортизацiя по нематерiальних активах нараховується за методом рiвномiрного нарахування
зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання i вiдображається у складi
прибутку або збитку. Термiни корисного використання нематерiальних активiв визнаються окремо
на пiдставi рiшення комiсiї.
Оренда
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично
залишаються у орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про
операцiйну оренду визнаються Товариством як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку
оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду товариство визнає на прямолiнiйнiй
основi протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу
вiд оренди, визнаються витратами.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi тодi i тiльки тодi, коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструменту.
За строком виконання зобов’язань фiнансовi активи товариство класифiкує наступним чином:
короткостроковi – до одного року, довгостроковi – бiльш одного року.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть визнається товариством як фiнансовi активи (за винятком дебiторської
заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за
розрахунками з операцiйної оренди та бюджетом). Первинно заборгованiсть оцiнується за
справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. На звiтну дату
товариство оцiнює, чи є об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу може
зменшуватись. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi нараховується, якщо iснує
об’єктивний доказ того, що контрагент не зможе виконати свої зобов’язання перед Товариством, а
саме iснують значнi фiнансовi труднощi, вiрогiднiсть банкрутства, порушенi строки виконання
зобов’язань, фактичний розрив контракту, зникнення активного ринку для цього фiнансового
активу. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi,
балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Величина резерву сумнiвних боргiв створюється на
пiдставi аналiзу заборгованостi кожного дебiтора в залежностi вiд платоспроможностi боржника i
вiрогiдностi погашення боргу. В резерв включається заборгованiсть тих пiдприємств, якi
прострочили оплату бiльш нiж чим 180 днiв i резерв створюється на усю суму боргу.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це може бути
об’єктивно пов’язано з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то
попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок створеного
резерву. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення
дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок резерву на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Довгострокову дебiторську заборгованiсть товариство оцiнує за амортизацiйною вартiстю iз
застосуванням ставки дисконтування.
Кредиторська заборгованiсть i iншi зобов'язання
Заборгованiсть по розрахунках з постачальниками вiдбивається в облiку в момент, коли до
Товариства переходить право власностi на товари або коли вона отримує послуги.. Зобов'язання,
пов'язанi iз отриманням платежiв (аванси отриманi), признаються у момент здобуття вiдповiдних
платiжних коштiв. Перерахування коштiв вважається виконаним у момент зарахування
вiдповiдних сум на банкiвськi рахунки.
Зобов'язання перед банками вiдображаються в балансi у момент отримання або перерахування
грошових коштiв. Зобов'язання виникає з моменту перерахування банком грошей на банкiвський
рахунок.
Зобов'язання по виплатi вiдсоткiв враховуються у складi зобов'язань, якщо на звiтну дату iснує
вимога, що має юридичну силу, на:

а) вiдсотки за умовами договору;
б) пенi i неустойки, якщо вони обумовленi в договорi. Вiдображення зобов'язання по виплатi
вiдсоткiв на звiтну дату не залежить вiд термiну виплати вiдсоткiв.
Вiдсотки по зобов'язаннях перед банками, нарахованi до звiтної дати, повиннi враховуватися i
показуватися як короткостроковi зобов'язання, якщо на звiтну дату є правомiрна з юридичної
точки зору вимога, незалежно вiд фактичного термiну сплати вiдсоткiв.
Зобов'язання, що виникають з обов'язку виконати оплату акцiй або вкладу в статутний капiтал,
враховуються у момент затвердження розмiру i термiну такої оплати.
Довгостроковi i короткостроковi зобов'язання вiдбиваються за вартiстю погашення.
Запаси
Запаси визнаються Товариством як активи, якi:
а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або,
в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi
або при наданнi послуг.
Первiсно запаси оцiнюються товариством за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання - за меншою
з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.
Для визначення собiвартостi запасiв товариство застосовує метод конкретної iдентифiкацiї їх
iндивiдуальної собiвартостi.
Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв
Грошовими коштами товариства є: залишки грошових коштiв на рахунках в банках. Залишки
грошових коштiв облiковуються у нацiональнiй валютi – гривня за номiнальною вартiстю.
Акцiонерний капiтал
Простi iменнi акцiї вiдображаються у складi акцiонерного капiталу. Додатковi витрати,
безпосередньо пов'язанi з емiсiєю простих iменних акцiй i опцiонами на купiвлю акцiй,
вiдображаються як зменшення капiталу за вирахуванням усiх податкiв.
У разi викупу акцiй (викупленi у акцiонерiв), визнаних в якостi власних коштiв, сплачена сума,
включаючи витрати, безпосередньо пов’язанi з даним викупом, вiдображається за вирахуванням
оподаткування як зменшення власних коштiв.
Викупленi акцiї класифiкуються як власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв, i вiдображаються як
зменшення загальної величини власних засобiв. Сума, виручена в результатi подальшого продажу
або повторного розмiщення власних викуплених акцiй, визнається як збiльшення власних коштiв,
а прибуток або збиток, що виникають в результатi даної операцiї, включаються до складу /
виключаються зi складу нерозподiленого прибутку.
Можливiсть Товариства оголошувати i виплачувати дивiденди пiдпадає пiд регулювання чинного
законодавства України. Дивiденди вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як розподiл чистого
прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення загальних зборiв
Товариства у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення
про виплату дивiдендiв.
Резерви
Оцiннi резерви по невикористаних оплачуваних вiдпустках створюються в разi, якщо на звiтну
дату спiвробiтники використовували лише частину оплачуваної вiдпустки, що належить їм, i
мають право скористатися нею в майбутньому. Вiдпускнi днi, що належать спiвробiтниковi,
розраховуються пропорцiйно часу вiдпрацьованому в звiтному перiодi, як частина стандартної
кiлькостi вiдпускних днiв.
При цьому створюється резерв у розмiрi суми оплати працi (включаючи соцiальнi вiдрахування) за
невикористанi днi. При розрахунку кiлькостi днiв до суми невикористаної вiдпустки за звiтний
перiод додається сума накопиченої невикористаної вiдпустки за попереднi перiоди.
Сума оплати працi в день включає середню денну/почасову заробiтну плату, включаючи
оплачувану вiдпустку i обов'язковi внески соцiального страхування
Виплати працiвникам.
При визначеннi величини зобов’язань щодо короткострокових винагород спiвробiтникiв
дисконтування не застосовується, i вiдповiднi витрати визнаються по мiрi виконання

спiвробiтниками своїх трудових обов’язкiв.
Щодо сум, очiкуваних до виплати в якостi премiй або в рамках короткострокового плану виплати
премiй або участi в прибутках, визнається зобов’язання, якщо у товариства є чинне юридичне або
передбачається сформоване зобов’язання з виплати вiдповiдної суми, що виникло в результатi
здiйснення спiвробiтником своєї трудової дiяльностi в минулому, i величину цього зобов’язання
можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi.
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" має юридичне
право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або
реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
Умовнi зобов’язання та активи
ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання
розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є
вiддаленою. Стисла iнформацiя про умовнi активи розкривається, коли находження економiчних
вигiд є ймовiрним.
Звiтнiсть по сегментах
У фiнансовiй звiтностi обов’язковому розкриттю пiдлягає iнформацiя про сегменти, за видами
дiяльностi.
Умовнi зобов’язання
У ходi своєї дiяльностi товариство втягується в рiзнi судовi процеси. На думку керiвництва
товариства, результат цих процесiв не зробить iстотного впливу на фiнансовий стан i результати
дiяльностi ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ".
Оподаткування
У зв’язку з неоднозначним тлумаченням податкового законодавства України з боку податкових
органiв можливi донарахування податкiв та зборiв, нарахування штрафiв та пенi, якi товариство
змушене буде сплатити. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв,
втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва,
товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi
збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом
трьох рокiв.
Нестабiльнiсть на мiжнародних фондових ринках та фондовому ринку України
Протягом року економiки багатьох країн вiдчули нестабiльнiсть на фондовому ринку. Внаслiдок
ситуацiї, яка склалась в Українi та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабiлiзацiйних
заходiв Урядом України, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори
економiчної нестабiльностi. Як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи товариства не зможуть
бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю, що вплине на результат його дiяльностi.
Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть
У зв’язку з можливiстю Законiв та нормативних актiв України швидко змiнюватися, майбутнє
спрямування економiчної полiтики з боку Уряду України може мати вплив на реалiзацiю активiв
товариства, а також на здатнiсть товариства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками
погашення. Керiвництво товариства провело оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї
визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов’язань. Але товариство, що здiйснює свою
дiяльнiсть на територiї України, буде знаходитися пiд впливом нестабiльностi Законiв та
нормативних актiв.
Програми пенсiйного забезпечення
Товариство здiйснює обов’язковi платежi (єдиний соцiальний внесок) до податкової iнспекцiї за
ставками та в розмiрах визначених законодавством України. Нiяких iнших програм пенсiйного
забезпечення товариство не використовує. Будь-якi можливi одноразовi платежi працiвникам, що
виходять на пенсiю, ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" визнає витратами перiоду, в якому такi виплати
здiйснювалися.
Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв розкриває рух грошових коштiв за результатами роботи ПРАТ
"УКРГIДРОПРОЕКТ" у 2015 - 2017 роках та залишок грошових коштiв на початок та кiнець 2016

року, а саме:
в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р. на 31.12.15 р.
Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi (9149) (2877) 10001
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi (1392) (635) (2484)
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi (842) - 5510
Чистий рух грошових коштiв (11383) (3512) 13027
Вплив змiни валютних курсiв 184 593 979
Залишок коштiв на кiнець перiоду 2633 13832 16751
Операцiї з пов’язаними сторонами
Операцiї з учасниками
Протягом останнiх рокiв загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" не
приймалось рiшення щодо нарахування та виплати дивiдендiв
Операцiї з ключовим керуючим персоналом
В 2017 роцi Товариство здiйснила виплати ключовому керуючому персоналу у виглядi заробiтної
плати на суму 6063 тис. грн. Iншi виплати не проводились.
Операцiї з пiдприємствами пiд спiльним контролем
Iнформацiя щодо операцiй з пiдприємствами пiд спiльним контролем в поточних перiодах
наведена нижче:
2017 р. 2016 р. 2015 р.
Реалiзацiя наданих послуг, тис. грн. - - Наданих кредитiв, тис. грн. - - Дебiторська заборгованiсть пiдприємств пiд спiльним контролем складається з наступних сум:
в тисячах гривень на 31.12.2017 р. на 31.12.2016 р. на 31.12.2015 р.
Довгостроковi депозити - - Короткостроковi депозити - - 2400
Торгова дебiторська заборгованiсть - - Iнша дебiторська заборгованiсть - - Разом - - 2400
Кредиторська заборгованiсть перед пiдприємствами пiд спiльним контролем складає 2 404 тис.
грн.
Змiни в облiковiй полiтицi
Протягом звiтного перiоду облiкова полiтика товариства не змiнювалася.
Звiт про сукупний прибуток
Загальний сукупний прибуток ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" складає:
в тисячах гривень на 31.12.17 р. на 31.12.16 р.
Чистий прибуток 4 35
Iнший сукупний дохiд, зокрема 4 35
Звiтнiсть за сегментами
Звiтнiсть за сегментами вiдображає дiяльнiсть товариства за 12 мiсяцiв 2017 року, а саме:
в тисячах гривень проектнi роботи,
iнжинiринговi роботи торгiвля
за межи України iншi усього
внутрiшнiй ринок за межи України
дохiд вiд операцiйної дiяльностi 112299 21465 29590 - 163354
iншi операцiйнi доходи - 40 - 614 654
iншi фiнансовi доходи - - - 107 107
iншi доходи - - - 12 12
дохiд, усього 112299 21505 29590 733 164127
витрати операцiйної дiяльностi 84249 16102 22193 - 122544
адмiнiстративнi витрати 25505 1672 162 535 27874

витрати на збут 841 - 382 - 1223
iншi операцiйнi витрати та витрати 7914 1610 - 1979 11503
фiнансовi витрати - - - 841 841
витрати, усього 118509 19384 22737 3355
163985
прибуток (збиток) до оподаткування (6210) 2121 6853 (2622) 142
Витрати з податку на прибуток - 131 7 - 138
Чистий прибуток (збиток) (6210) 1990 6846 (2622) 4
сегментнi активи 38806 19403 3755 626 62590
сегментнi зобов’язання 36914 7162 1654 9366 55096
Географiчна iнформацiя, тис. грн.
країна проектнi роботи,
iнжинiринговi роботи торгiвля
Грузiя 14778 Нiмеччина 2197 В’єтнам 1599 Ангола - 1166
Молдова 267 Бiлорусь 2624 Iзраїль - 8206
Панама - 3846
Об'єднанi Арабськi Емiрати 15075
Разом за межи України 21465
28293
Дохiд, що доводиться на країни, базується по мiсту розташування покупцiв.
Подiї пiсля звiтної дати
Згiдно з вимогами МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" керiвництво ПРАТ повiдомляє, що
важливих та суттєвих подiй у перiод з 01.01.2018 р. по 30.03.2018 року не вiдбувалося.
Ймовiрнiсть припинення дiяльностi
Основнi обсяги доходiв товариства у 2017 роцi надходили вiд надання розробки матерiалiв
проектно – конструкторської документацiї та iнжинiрингових робiт з проектування.
ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" протягом 2017 року дiяльностi своєї не припиняло.
Консолiдацiя та iнвестування
Протягом 2017 року товариство не здiйснювало iнвестування в iншi пiдприємства, а також не
приймало участi у створеннi спiльних пiдприємств.
Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають iншу дебiторську та кредиторську
заборгованiсть, грошовi кошти, (цiннi папери), тощо.
Основнi ризики для товариства включають: валютний ризик, кредитний ризик та ризик
лiквiдностi. Щодо кредитного ризику, то товариство здiйснює постiйний монiторинг дебiторської
заборгованостi. Вiдносно кредитного ризику, пов’язаного з фiнансовими iнструментами (фiнансовi
iнвестицiї, доступнi для продажу, фiнансовi iнвестицiї доступнi до погашення) ризик пов’язаний з
можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi
iнструменту.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi, а саме
проводить постiйний аналiз термiну платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та
iншими фiнансовими активами, прогнозує потоки грошових коштiв, постiйно розглядає вартiсть
чистих актив.
Знецiнення нацiональної валюти
Нацiональна валюта – українська гривня (грн.) – знецiнилася у порiвняннi з основними свiтовими
валютами. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються Нацiональним банком України, для
грн./долар США та грн./євро зросли з 27,190858 та 28,422604 станом на 31.12.2016 р. до 28,067223
та 33,495424 станом на 31.12.2017 р

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути
реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi товариства. Ступiнь
повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза
зоною контролю товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi товариством
визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi є на дату балансу.

