
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
 

 

              30.04.2019 

             (дата реєстрації емітентом  

                  електронного документа) 

 

               № 3 

                  вихідний реєстраційний 

                  номер електронного документа) 
 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 

2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Голова 

правлiння 
      

Гончаров Олександр Миколайович 

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

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2018 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА "ШЕЛЬФ" 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи. 
24800066 

4. Місцезнаходження 

емітента 
71112 Запорiзька область д/н м. Бердянськ вул. Горбенка, буд. 87 

5. Міжміський код, телефон 

та факс емітента 
+38(050)513-84-82, (062)297-69-31 (062) 335-49-96 

6. Адреса електронної 

пошти 
shelf4322@gmail.com 

7. Дата та рішення 

наглядової ради емітента, 

яким затверджено річну 

інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів 

акціонерів, яким 

затверджено річну 

інформацію емітента (за 

наявності) 

.  .     

 

8. Найменування, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна 

реєстрації юридичної особи 

та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати 

інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, 

яка здійснює 

оприлюднення 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 

України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 



регульованої інформації від 

імені учасника фондового 

ринку 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Повідомлення розміщено 

на власному 

веб-сайті учасника 

фондового ринку http://dhelf.pat.ua/emitents/reports/year/2018  

30.04.2019 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента. 
 

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції емітента.  

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 

учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): 
X 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента 

в разі їх звільнення; 
 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 

доходів або витрат емітента: 
X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування; 
X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 

та/або ризику грошових потоків; 
X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги; 
X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента; 
X 



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 

кількості, типу та/або класу належних їм акцій. 
X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 
 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 

також прав та обов'язків акціонерів (учасників). 
X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 

публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру: 
X 

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 емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

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

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

будівництва). 
 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 

такого емітента. 
 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 

розміру статутного капіталу такого емітента. 
X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 

таких цінних паперів. 
 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 
X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів. 
 

26. Інформація вчинення значних правочинів.  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. 
 



29. Річна фінансова звітність. X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). 
X 

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

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 
 

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 

такого емітента, яка наявна в емітента. 
 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 

осіб, які здійснюють контроль над емітентом. 
 

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

протягом звітного періоду. 
X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

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

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 
 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 
 

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

активів та інших активів на кінець звітного періоду; 
 

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

які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 
 

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

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

включено до складу іпотечного покриття. 
 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 

 

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу 

рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної 

iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 

вiдсоткiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, 

оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 

включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв. 

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не 

мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 

емiтента. 

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод емiтент 

не мав штрафних санкцiй. 



Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 

емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 

роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 

рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в 

разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 

1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 

емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 

хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 

та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 

корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 

законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 

4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 



Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 

1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 

типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї 

оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 

акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 

значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 

прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 

роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 

пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 

випускав облiгацiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, 

оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 

емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 

складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. 

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 

роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 

паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу 

цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 

за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 

прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу 

рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до 

складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 

добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 

економiчної дiяльностi. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, 

оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 

обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 

5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 

роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi 

емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 

роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у 

емiтента вiдсутня. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня 

у емiтента. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 

iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював 

випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 

iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск 

iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 

складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 

складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 

цiнних паперiв. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 

4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск 

iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 

цiнних паперiв. 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 

"ШЕЛЬФ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 АОО № 316259 

3. Дата проведення державної реєстрації  24.03.1997 

4. Територія (область)  Запорiзька область 

5. Статутний капітал (грн.)  18800.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

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

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 17 

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

43.22 
 МОНТАЖ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА 

КОНДИЦІОНУВАННЯ 

 42.21  БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДІВ 

      

  

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 АТ ПУМБ 

2) МФО банку  334851 

3) Поточний рахунок  26001962489611 

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

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 д/н 

5) МФО банку  д/н 

6) Поточний рахунок  д/н 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

 
ПрАТ "НПФ "ШЕЛЬФ" - це приватне акціонерне товариство, зареєстроване в Україні. 

Юридична адреса Компанії: 71112, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Горбенко, 

будинок 87. Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй емiтент немає. Змiн в органiзацiйнiй 

структурi емiтента відповідно до попередніх звітних періодів не було. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

 
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за 2018 рiк складає 17 

осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за 

сумісництвом - не має, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного 

робочого часу (дня, тижня)  - не має. 

Фонд оплати працi за 2018 рiк склав 1500,00 тис. грн. Фонд оплати працi за 2018 

рiк збiльшився вiдносно 2017 року на 81% або 671 тис.грн. Збiльшення фонду оплати 

пов'язано з введенням нових тарифних ставок та окладів. 

Розмір середньої заробітної плати за 2018 рік на підприємстві складав 7352,94 грн, 

що на 2419,69 грн більше ніж у попередньому звітному періоді. 

Протягом звітного року підвищення кваліфікації працівників за рахунок Товариства 

не здійснювалося. Відповідно колективного договору для працівників передбачені 

додаткові виплати: матеріальна допомога при народжені, допомога при виході на 

пенсію та інші додаткові виплати. 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

 
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

 

 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, на пiдприємство не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 
Облiкова полiтика ПрАТ "НПФ "Шельф" встановлена наказом вiд 05.01.2018 р. 

вiдповiдає вимогам національних стандартів бухгалтерського облiку та ПКУ. Метод 

нарахування амортизацiї прийнято "прямолiнiйний". Метод оцiнки вартостi запасiв 

при вибуття на виробництво, продажу чи іншому вибутті - FIFО. Витрати на 

капiтальний ремонт об`єктiв ОЗ можуть бути визнанi капiтальними iнвестицiями, якщо 

призводять до збiльшення початково очiкуваних економiчних зискiв вiд їх 



проведення. Витрати на поточнi ремонти включаються до складу витрат вiдповiдного 

перiоду. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 

більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 

 
Основним видом дiяльностi ПрАТ "НПФ "Шельф" очищення трубопроводів, каналізацій, 

стічних тунелів, відстійників методом "пневмовибуху" на металургійних 

підприємствах. На виробничо-промислову дiяльнiсть Товариства сезоннi змiни не 

впливають.  

Пiдприємство користується послугами українських постачальникiв матерiалiв та 

сировини. Протягом 2018 року цiни на матеріали зростали за рахунок iнфляцiйних та 

девальвацiйних чинникiв. Постачальниками, якi займають 10 вiдсоткiв i бiльше в 

загальному обсязi постачання є: 

ФОП Геращенко - запчастини та комплектуючі; 

ТОВ "Монолит1" - господарські МБП; 

ТОВ "ФИНКОМ" - спецодяг;  

ПМП ДАР - ГСМ; 

ТОВ "ТПК "ПРОМИМПЕКС" - рукава та комплектуючі до них; 

ПрАТ "МК "Азовсталь" - оренда виробничого приміщення; 

ТОВ "Охороний Холдінг" - передача даних GPRS; 

ТОВ Пневмоввибух-Технології - оренда спец.машин,  оренда офісного приміщення в м. 

Бердянськ. 

Пiдприємство реалiзовувало продукцiю виключно в Українi, основні з них - це ПрАТ 

"МК "Азовсталь". Механiзм збуту включає в себе прямi продажi. 

Конкуренція в сфері діяльності Товариства дуже велика.  

Витрат на дослiдження та розробку нових видiв послуг у звiтному роцi не було.  

Основні ризики діяльності пов'язані з наступними чинниками: 

 - збільшення цін на енергоносії та матеріали, що використовує Товариство для 

надання власних послуг; 

 - нові технологічні розробки конкурентів, що може спричинити втрату клієнтів, як 

наслідок банкрутство; 

 - нестабільна політична ситуація в країні, як наслідок зупинка виробництва велик 

металургійних виробництв; 

Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення 

виробництва та ринкiв збуту: ;  

- пошук надiйних постачальникiв якiсних та дешевих матерiалiв;  

- пiдписання договорiв iз споживачами про попередню повну сплату зобов`язань;  

- максимальне уникнення непродуктивних витрат - штрафiв та штрафних санкцiй.  

Товариство пов'язує свої перспективи розвитку з розширенням ринку збуту, 

оновленням технiчної бази виробництва. 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування 

 
Капiтальнi iнвестицiї в придбання (виготовлення) основних засобiв за п'ять рокiв 

складали: 2014 рiк - 33 тис.грн.;2015 рiк - 30 тис.грн.; 2016 рiк - 190,1 

тис.грн.; 2017 рiк - 61,3 тис.грн.; 2018 рік - 73,7 тис.грн. 



Вiдчуження (лiквiдацiя) основних засобiв за останнi 5 рокiв складало (за первiсною 

вартiстю):  2014 рiк - не відбувалось, 2015 рiк - 27,0 тис.грн.,  2016-2018 роки - 

не відбувалось. 

 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 

підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 

засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 

опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

 
Товариство орендує спецмашини(установка пневмовибуху) ЗІЛ 131, МАЗ 504 у ТОВ 

"Пневмовибух-Технологія" та приміщення у ПрАТ "МК "Азовсталь" згідно договорів. 

Виробничi потужностi: 

Пiдприємство має в наявностi: 

 - автомобіль ГАЗ 66 - 1 од.; 

 - ЗІЛ 131 - 1 од.; 

 - ЗІЛ 4331 - 1 од.; 

 - МАЗ 4555 - 1 од.; 

 - катер КТМ 701 - 1 од.; 

 - компресор ПКСД - 1 од.; 

 - компресор НВ-10 - 1 од.; 

 - компресор УКС 400 - 2 од.; 

 - оргтехніка та мебли - 5 од.; 

 - водонепроникні костюми - 4 од.; 

 - акумулятори та генератори - 8 од.; 

 - насоси - 5 од. 

Місцезнаходження виробничих потужностей: за юридичною адресою та в орендованих 

приміщеннях. 

Товариство використовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв зi 

строком корисного використання: 

- транспортнi засоби - 5 рокiв; 

- iнструменти, прилади, iнвентар - 10 рокiв; 

- машини та обладнання - 5 рокiв; 

Ступiнь використання основних засобiв складає, %: 

Машини та обладнання           70-85  

Транспортнi засоби                50-70 

Iнструменти, прилади, iнвентар    60-70 

Iншi основнi засоби            50-65 

Екологiчнi питання не позначаються значною мiрою на використаннi активiв.  

Спосiб утримання активiв: 

Об'єкти основних засобiв використовуються за цiльовим призначенням. На 

пiдприємствi дотримується належний режим експлуатацiї i зберiгання обладнання. Все 

обладнання пiдтримується в нормальному технiчному станi, для чого проводиться 

текучий i капiтальний ремонт транспортних засобів i обладнання.  

Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв не 

має. 

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

 
Робота пiдприємства у звiтному перiодi здiйснювалася виходячи iз загальної 

економiчної ситуацiї в країнi i була спрямована на збереження виробничого 

потенцiалу.  

На  діяльність підприємства значний вплив мають: 

- фінансово-економічні фактори: інфляція, підвищення ціни на енергоносії та 

паливно-мастильні матеріали. Великі проценти під кредит для придбання нової 

техніки, товарно-матеріальних цінностей.  

-   змiни у законодавствi з питань оподаткування.  

 

 



Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

 
Емітент є самостiйним пiдприємством i державного фiнансування не одержує. ПрАТ 

"НПФ "Шельф" не залучає позиковi кошти, у тому числi кредити банкiв, з метою 

поповнення обiгових коштiв для фiнансування своєї поточної дiяльностi. 

Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi 

характеристик лiквiдностi оборотних коштiв. 

Робочий капiтал - оборотнi активи, сформованi за рахунок власних оборотних коштiв. 

Наявнiсть робочого капiталу свiдчить про те, що пiдприємство мало достатнi 

фiнансовi ресурси для розширення своєї дiяльностi. Розрахункова величина робочого 

капіталу на кінець звітного періоду складає 1662,4 тис.грн. 

За оцiнками фахiвцiв пiдприємства основні фінансові показники за 2018 рік:  

1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi: 0,42  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частку короткострокової 

заборгованості підприємство може погасити найближчим часом, тобто характеризує 

платоспроможність підприємства на момент складання балансу. У 2018 р. Значення 

коефіцієнту відповідає рекомендованому рівню (0,2-0,35), підприємство має достатні 

кошти для негайного погашення частки своїх поточних зобов'язань.  

2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi: 4,44  

Коефіцієнт поточної ліквідності відображає спроможність підприємства погасити 

поточні зобов'язання за рахунок поточних активів підприємства та свідчить про те, 

скільки одиниць оборотних коштів припадає на одну одиницю короткострокових 

зобов'язань. Так, на початок 2018р. на 1 гривню поточних зобов'язань припадає 3,25 

грн. поточних активів, а станом на 31.12.2018р. - 4,44 грн.  

3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi(або незалежностi): 0,89 

Найважливішим показником, який відображає достатність робочого капіталу для 

фінансування поточних потреб є коефіцієнт концентрації власного капіталу, який 

відображає частку власних коштів в загальній вартості майна підприємства. На 

початок 2018р. даний показник складає 0,85, а на кінець 2018р. 0,89, тобто частка 

власного капіталу збільшилась.  

Можливостi покращення лiквiдностi:  

- розширення видів послуг, які користується попитом на ринку збуту;  

- зменшення енерговикористання;  

- пошуки більш дешевих матеріалів та сировини. 

 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

 
На кінець звітного періоду Товариство не мало укладених, але ще не виконаних 

договорів (контрактів). 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

 
Емітент протягом наступного року планує продовжувати здійснювати виробничу 

діяльність за основним видом КВЕД та нарощувати об'єми послуг. Враховуючи 

нестабільність політичної ситуації в країні та близькість до місця проведення 

бойових дій, емітент не може в повній мірі спрогнозувати свої плани щодо 

розширення, реконструкції або поліпшення фінансового стану. Оновлення виробничих 

потужностей буде здійснюватися по мірі наявності вільних оборотних коштів. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 

дослідження та розробку за звітний рік 

 
Емітент в звiтному перiодi дослiджень та розробок не проводило. 

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

 



Iнформацiя про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки: 

станом на кiнець 2016 року 

Власний капiтал товариства дорiвнює 1284,7 тис грн., 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) дорівнює 1265,9 тис грн., 

Активи усього дорiвнюють 3581,7 тис грн., 

Дебiторська заборгованiсть складала 909,9 тис. грн., 

Довгостроковi зобов_язання 54,1 тис. грн., 

Поточнi зобов`язання i забезпечення склали 2242,9 тис грн. 

 

станом на кiнець 2017 року 

Власний капiтал товариства дорiвнює 3318,4 тис грн., 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) дорiвнює 3299,6 тис грн., 

Активи усього дорiвнюють 4386,3 тис. грн., 

Дебiторська заборгованiсть складала 2096,3 тис. грн., 

Довгостроковi зобов_язання 381,4 тис. грн., 

Поточнi зобов`язання i забезпечення склали 662,5 тис. грн. 

 

станом на кінець 2018 року 

Власний капiтал товариства дорiвнює 3508,7 тис грн., 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) дорiвнює 3489,9 тис грн., 

Активи усього дорiвнюють 4373,0 тис грн., 

Дебiторська заборгованiсть складала 1894,8 тис. грн., 

Довгостроковi зобов_язання 381,4 тис. грн., 

Поточнi зобов`язання i забезпечення склали 482,9 тис. грн. 

 

Протягом трьох останніх років спостерігається позитивна динаміка змiн 

господарювання емітента та фінансових результатів. 

 

 

 

 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Вищий орган Загальні збори акціонерів Акціонери - власники простих іменних акцій. 

Виконавчий орган Колегіальна. Правління. 

Голова Правлiння  - Гончаров Олександр Миколайович 

Член Правління - Гончарова Лiдiя Дмитрiвна 

Член Правління - Ладiк Наталя Миколаївна 

 

Ревізор Одноосібний Ладiк Володимир Миколайович 

 



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 

Гончаров Олександр Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1947 

5) Освіта** Вища, Донецький нацiональний унiверситет, кандидат 

хiмiчних наук 

6) Стаж роботи (років)** 47 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ЗАТ "НПФ Шельф" 

24800066 

директор. 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

29.04.2016 на 5 рокiв до 29.04.2021р. 

9) Опис    Виконавчим органом Товариства,який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є 

Правлiння.Правлiння складається з 3 осiб, що обираються чи призначаються Зборами Акцiонерiв строком 

на 5 рокiв. Згiдно Статуту Товариства Голова правлiння керує роботою правлiння.  

 

Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Зборiв 

Акцiонерiв.  

До компетенцiї Правлiння належить: 

  - затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для рiшення цих завдань; 

  - затвердження штатного розкладу i посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, визначення порядку 

заохочення працiвникiв та накладання на них стягнень; 

  - затвердження договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги; 

  - прийняття рiшень про отримання довгострокових кредитiв; 

  - визначення розмiру, джерел формування та порядку використання фондiв Товариства; 

  - розпорядження всiм майном Товариства, в тому числi грошовi кошти (з урахуванням обмежень, 

встановлених Статутом Товариства); 

  - прийняття рiшень про проведення та порядок денний Зборiв Акцiонерiв; 

  - надання для затвердження Зборами Акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства. 

Рiшення Правлiння приймаються бiльшiстю вiд її членiв i оформлюються протоколами засiдань Правлiння, 

якi пiдписуються Головою Правлiння i Секретарем та скрiплюються печаткою Товариства. Члени 

Правлiння, якi не згоднi з рiшенням Правлiння, можуть висловити свою особисту думку, яка вноситься до 

протоколу та доводиться до вiдому Зборiв Акцiонерiв. 

Голова Правлiння є посадовою особою Товариства. На пiдставi рiшення Зборiв акцiонерiв з Головою 

Правлiння укладається контракт. Голова Правлiння несе особисту вiдповiдальнiсть перед Зборами 

акцiонерiв за ефективнiсть та продуктивнiсть роботи Правлiння в цiлому, та i окремих її членiв. Голова 

Правлiння може бути звiльнений з посади до закiнчення строку його повноважень за рiшенням Зборiв 

Акцiонерiв. 

Голова Правлiння: 

  - забезпечує виконання рiшень Зборiв Акцiонерiв; 

  - здiйснює оперативне управлiння Товариством, органiзовує його виробничу-господарську, соцiальну та 

iншу дiяльнiсть; 

  - без доручення вчинює дiї вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси у всiх вiтчизняних та iноземних 

пiдприємствах, установах та органiзацiях; 

  - одноособово визначає органiзацiйну структуру Правлiння та розподiляє виконання обов'зкiв мiж 

окремими її членами; 

  - органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 

  - органiзовує ведення протоколiв засiдань Правлiння; 

  - виконує iншi функцiї, з органiзацiї забезпечення дiяльностi Товариства. 

Черговi засiдання Правлiння скликаються Головою Правлiння не рiдше 1 разу на мiсяць. Члени Правлiння 

повiдомляються про наступне засiдання та його порядок денний не пiзнiше нiж за 3 днi до його проведення. 

Члени Правлiння мають приймати участь в засiданнях особисто. При голосуваннi кожен член Правлiння 

має один голос.  

Після закінчення строку повноважень Члени Правління виконують свої обов'язки до строку іх переобрання 

або призначення новіих членів Правління. 

 

Голова Правлiння, Гончаров О. М. 

Змін на посаді протягом звітного періоду не було. 

Призначений (переобраний) на посаду строком на 5 (п'ять) рокiв згiдно Протоколу № 1/2016 рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2016р. 



Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: з 20.06.2003р. по теперешнiй час обiймає 

посаду Голови правлiння ПрАТ "НПФ Шельф". 

Володiє часткою в статутному фондi емiтента у кiлькостi 50 (п'ятдесят) акцiй, яка дорiвнює 50.00%. 

Не обiймає жодної посади на iнших пiдприємствах.  

Загальний стаж роботи - 47 років. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини немає. 

Винагорода за 2018 рік - заробітна платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - 

відсутня. 

 

 

1) Посада Ревiзор 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Ладiк Володимир Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1964 

5) Освіта** Вища, Донецький нацiональний унiверситет, бiолог 

6) Стаж роботи (років)** 32 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ЗАТ "НПФ Шельф" 

24800066 

заступник директора. 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

29.04.2016 на 5 рокiв до 29.04.2021р. 

9) Опис    Ревiзор обирається загальними зборами строком на 5(п'ять) рокiв шляхом кумулятивного 

голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - 

акцiонерiв.  

    Не може бути ревiзором:  

- член виконавчого органу;  

- корпоративний секретар;  

- особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;  

- члени iнших органiв Товариства.  

   Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання 

позачергових загальних зборiв. 

   Ревiзор має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку 

денного з правом дорадчого голосу.  

   Ревiзор має право брати участь у засiданнях виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, 

або внутрiшнiми положеннями Товариства.  

   Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства   за результатами 

фiнансового року. 

   Виконавчий орган забезпечує ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених статутом або 

положенням про ревiзора.  

   Товариство забезпечує доступ ревiзора до iнформацiї в межах, що визначаються положенням про ревiзора, 

затвердженим загальними зборами.  

   За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового 

року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:  

А) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;  

Б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.  

 

Ревiзор Товариства, Ладiк В. М. 

Призначений на посаду строком на 5 (п'ять) рокiв згiдно Протоколу № 1/2016 чергових загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 29.04.2016р. Володiє часткою в статутному фондi емiтента у кiлькостi 50 (п'ятдесят) акцiй, яка 

дорiвнює 50%. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: з 2000 р. по теперiшнiй час обiймає посаду 

технiчного директора ПрАТ "НПФ Шельф". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальний стаж роботи - 32 роки. 

Жодних посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 

За виконання обов'язків Ревізора винагороду в звітному періоді не отримував, в тому числі в натуральній 

формі. 

 

 

1) Посада Член правлiння 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Гончарова Лiдiя Дмитрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1947 



5) Освіта** вища, Донецький нацiональний унiверситет, кандидат хiмiчних 

наук 

6) Стаж роботи (років)** 47 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

МП "Кант" 

д/в 

старший науковий сотрудник 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

29.04.2018 на 5 рокiв до 2023 року 

9) Опис    Виконавчим органом Товариства,який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є 

Правлiння.Правлiння складається з 3 осiб, що обираються чи призначаються Зборами Акцiонерiв строком 

на 5 рокiв.  

 

Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Зборiв 

Акцiонерiв.  

До компетенцiї Правлiння належить: 

  - затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для рiшення цих завдань; 

  - затвердження штатного розкладу i посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, визначення порядку 

заохочення працiвникiв та накладання на них стягнень; 

  - затвердження договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги; 

  - прийняття рiшень про отримання довгострокових кредитiв; 

  - визначення розмiру, джерел формування та порядку використання фондiв Товариства; 

  - розпорядження всiм майном Товариства, в тому числi грошовi кошти (з урахуванням обмежень, 

встановлених Статутом Товариства); 

  - прийняття рiшень про проведення та порядок денний Зборiв Акцiонерiв; 

  - надання для затвердження Зборами Акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства. 

Рiшення Правлiння приймаються бiльшiстю вiд її членiв i оформлюються протоколами засiдань Правлiння, 

якi пiдписуються Головою Правлiння i Секретарем та скрiплюються печаткою Товариства. Члени 

Правлiння, якi не згоднi з рiшенням Правлiння, можуть висловити свою особисту думку, яка вноситься до 

протоколу та доводиться до вiдому Зборiв Акцiонерiв. 

 

Члени Правлiння повiдомляються про наступне засiдання та його порядок денний не пiзнiше нiж за 3 днi до 

його проведення. Члени Правлiння мають приймати участь в засiданнях особисто. При голосуваннi кожен 

член Правлiння має один голос.  

 

Член Правлiння, Гончарова Л. Д. 

Переобрано на посаду строком на 5 рокiв згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2018р. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: старший н.с., референт, член 

правління 

Змiн на посадi протягом звiтного року не було. 

У теперешнiй час обiймає посаду менеджера ПрАТ "НПФ Шельф". 

Загальний стаж роботи - 47 років. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини немає. 

Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. 

Не обiймає жодних посад на iнших пiдприємствах. 

За виконання обов'язків Члена Правління винагороду не отримувала,в тому числі в натуральній формі. 

 

1) Посада Член правлiння 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Ладiк Наталя Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1967 

5) Освіта** вища Донецький нацiональний унiверситет, бiолог 

6) Стаж роботи (років)** 29 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ЗАТ Марг-Вест 

д/в 

iнженер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

29.04.2018 на 5 рокiв до 2023 року 

9) Опис    Виконавчим органом Товариства,який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є 

Правлiння.Правлiння складається з 3 осiб, що обираються чи призначаються Зборами Акцiонерiв строком 

на 5 рокiв. Згiдно Статуту Товариства  

 

Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Зборiв 

Акцiонерiв.  

 

До компетенцiї Правлiння належить: 

  - затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для рiшення цих завдань; 



  - затвердження штатного розкладу i посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, визначення порядку 

заохочення працiвникiв та накладання на них стягнень; 

  - затвердження договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги; 

  - прийняття рiшень про отримання довгострокових кредитiв; 

  - визначення розмiру, джерел формування та порядку використання фондiв Товариства; 

  - розпорядження всiм майном Товариства, в тому числi грошовi кошти (з урахуванням обмежень, 

встановлених Статутом Товариства); 

  - прийняття рiшень про проведення та порядок денний Зборiв Акцiонерiв; 

  - надання для затвердження Зборами Акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства. 

Рiшення Правлiння приймаються бiльшiстю вiд її членiв i оформлюються протоколами засiдань Правлiння, 

якi пiдписуються Головою Правлiння i Секретарем та скрiплюються печаткою Товариства. Члени 

Правлiння, якi не згоднi з рiшенням Правлiння, можуть висловити свою особисту думку, яка вноситься до 

протоколу та доводиться до вiдому Зборiв Акцiонерiв. 

 

Черговi засiдання Правлiння скликаються Головою Правлiння не рiдше 1 разу на мiсяць. Члени Правлiння 

повiдомляються про наступне засiдання та його порядок денний не пiзнiше нiж за 3 днi до його проведення. 

Члени Правлiння мають приймати участь в засiданнях особисто. При голосуваннi кожен член Правлiння 

має один голос.  

 

Член Правлiння, Ладiк Н. М. 

Переобрано на посаду строком на 5 рокiв згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2018р. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: учетчик, iнженер. 

На теперешнiй час обiймає посаду менеджера на ПрАТ "НПФ Шельф". 

Загальний стаж роботи - 29 рокiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини немає. 

Змiн на посадi протягом звiтного року не було. 

Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. 

Не обiймає жодних посад на iнших пiдприємствах. 

За виконання обов'язків Члена Правління винагороду в звітному періоді не отримувала, в тому числі в 

натуральній формі. 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 

 

  Привілейовані 

іменні 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова правлiння 
Гончаров Олександр 

Миколайович 
 50 50 50 0 

Ревiзор 
Ладiк Володимир 

Миколайович 
 50 50 50 0 

Член правлiння Гончарова Лiдiя Дмитрiвна  0 0 0 0 

Член правлiння Ладiк Наталя Миколаївна  0 0 0 0 

Усього 100 100 100 0 

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

     0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Гончаров Олександр Миколайович (засновник)  50.000000000000 

Ладiк Володимир Миколайович (засновник)  50.000000000000 

Усього 100.000000000000 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. 

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням 

прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.   

Ключовими завдання Товариства на майбутнє є підвищення ефективності діяльності, поліпшення фінансових 

показників роботи шляхом покращення управління, вдосконалення системи планування та контролю, бізнес-

планування, підвищення продуктивності праці; своєчасне виконання зобов'язань, зокрема, виплат до бюджету та 

заробітної плати; 

 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Пiдприємство було зареєстровано 24.03.1997 року як юридична особа. Приватне акцiонерне товариство 

"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ШЕЛЬФ" створено вiдповiдно до чинного законодавства України, 

на засадах законностi, вiльного залучення та використання матерiально-технiчних, фiнансових, трудових та iнших 

видiв ресурсiв. Основною метою дiяльностi пiдприємства є надання послуг з водопровiдних, каналiзацiйних, 

протипожежних робiт та будiвництва водних споруд. За рішенням загальних зборів у 2011 роцi було змiнено тип та 

найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА "ШЕЛЬФ" у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про 

акцiонернi товариства". 

Збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навесні 2014 року, не 

закінчений; внаслідок постійних бойових дій деякі важливі об'єкти інфраструктури у Донецькій і Луганській 

областях (включаючи залізничні колії і вокзали, мости, контактні мережі тощо) були зруйновані або практично 

знищені, що призвело до значних складнощів, включаючи зупинки, перебої та зменшення обсягів у поставках на та 

відвантаженнях з крупних промислових підприємств цього регіону. З метою забезпечення тривалої діяльності 

Товариства згідно з принципом безперервності, керівництво Товариства вжило таких заходів:  04 грудня 2014 р. 

керівництво Емітента здійснило перереєстрацію юридичної адреси товариства на підконтрольній Україні території. 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх 

нормативних актiв Товариства. Протягом звітного періоду в ПрАТ "НПФ "Шельф" значні структурні зміни не 

відбувались. В основі управлінської структури Емітента знаходяться загальні збори акціонерів. Загальні збори 

проводяться не менше одного разу на рік. Порядок денний загальних зборів акціонерного товариства попередньо 

затверджується Правлінням товариства. Функції управління покладені на колегіальний виконавчий орган - 

Правління. Фінансовий контроль за діяльністю Товариства здійснює Ревізор.  

За період, що закінчився 31 грудня 2018 р., Товариство понесло чистий прибуток в розмірі 1260 тисяч гривень (31 

грудня 2017 р.: прибуток в розмірі 2477,7 тисяч гривень, 31 грудня 2016р.: прибуток в розмірі 1111,6 тисяч 

гривень) діяльність була прибутковою упродовж останніх трьох років. Оборотні активи Товариства перевищують 

його поточні зобов'язання станом на 31 грудня 2018 р. на 1662,4 тисяч гривень (31 грудня 2017 р.: 1468,8 тисяч 

гривень, 31 грудня 2016 р.: від'ємне значення, недостатність робочого оборотного капіталу на 681,9 тисяч гривень). 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 

похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на 

оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй. 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 

тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 

Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому 

числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються 

операцiї хеджування. 



 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 

ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, 

дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:  

- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з 

ризику процентної ставки i цiнового ризику;  

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) 

обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш 

низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;  

- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами 

(дебiторами).  

Пiдприємство не пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi не здiйснювало валютнi операцiї i не має 

валютних залишків та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде 

змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого 

iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Товариство не має процентних фінансових 

зобов'язаннь, тому не піддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитів.  

Ризик втрати ліквідності: Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, 

для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi 

пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових 

коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

 Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:  

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;  

- непередбаченi дiї державних органiв;  

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної та iн.) полiтики;  

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;  

- непередбаченi дiї конкурентiв.  

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління. 

 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 

осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 

ПрАТ "НПФ "Шельф" не приймало рішення про добровільне застосовування Кодексу корпоративного управління 

фондової біржі, об'єднання юридичних осiб або іншого кодексу корпоративного управління. 

Емітент користується рекомендаціями НКЦПФР, наведеними у рішенні "Про затвердження Принципів 

корпоративного управління" від 22.07.2014 № 955. Способами запровадження на практиці Принципів 

корпоративного управління є: 

повсякденне добровільне застосування принципів та рекомендацій щодо ефективного корпоративного управління; 

включення до внутрішніх документів товариства положень Принципів; 

розкриття на рівні річного звіту інформації щодо дотримання положень Принципів корпоративного управління або 

аргументування причин відхилення від викладених у них рекомендацій за наявністю. 

 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  
 

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає. 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 

управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 

частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 

якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 

корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 

Відхилень від принціпів корпоративного управління, які регламентовані Статутом Товариства та законодавством 

України, не має. 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 29.04.2018 

Кворум зборів 100 

Опис Черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "НПФ "Шельф" вiдбулися 29.04.2018р. На дату проведення 

чергових загальних зборiв акцiонерiв (далi за текстом - загальнi збори) загальна кiлькiсть акцiй 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 

"ШЕЛЬФ" (далi за текстом - Товариство) склала 100 (сто ) штук простих iменних акцiй, загальна кiлькiсть 

осiб, включених до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, що мають право на участь у загальних 

зборах акцiонерiв - 2 особи. Для участi в загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акцiонера, що 

володiють простими iменними акцiями товариства в кiлькостi 100 (сто) штук, що складає 100% вiд 

загальної кiлькостi акцiй (голосiв). Таким чином, кворум досягнуто. Загальнi збори акцiонерiв визнано 

правомочними. 

Пропозицiй до порядку денного не надходило. 

 

Питання, що розглядалися зборами: 

1.  Обрання лiчильної комiсiї. 

Вирiшено (Прийнято):  

Для пiдрахунку голосiв з питань порядку денного обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 осiб, а саме: 

Голова лiчильної комiсiї - Гончарова Лiдiя Дмитрiвна 

Член лiчильної комiсiї - Ладiк Наталiя Миколаївна; 

2.  Обрання робочих органiв рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту роботи рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

 Вирiшено (Прийнято):  

Для проведення загальних зборiв та оформлення їх рiшень обрати голову та секретаря загальних зборiв у 

складi: 

Голова загальних зборiв - Гончаров Олександр Миколайович 

Секретар загальних зборiв - Юшкова Наталя Дмитрiвна 

Затвердити наступний регламент зборiв: 

доповiдачам з питань порядку денного - до 10 хв. кожному на доповiдь; 

виступ в дебатах - до 4 хв.; 

з одного питання один учасник зборiв не може виступати бiльше 2 разiв; 

виступ з питаннями, довiдками, iнформацiєю - до 2 хв.; 

питання до доповiдачiв подавати в письмовiй формi. 

Порядок голосування: Голосування вiдкрите, 1 акцiя - 1 голос. 

3.  Звiт Голови Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк та визначення 

основних напрямкiв дiяльностi Товариства. 

  Вирiшено (Прийнято):  

- роботу правлiння визнати задовiльною. 

- затвердити Звiт Голови правлiння про результати господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 

4.  Звiт Ревiзора про виконану роботу протягом 2017 року, затвердження висновкiв Ревiзора з приводу 

рiчного звiту та балансу Товариства. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. 

  Вирiшено (Прийнято):  

Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2017 рiк. 

5.  Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства. Затвердження термiнiв, порядку i 

розмiру виплати дивiдендiв за 2017 рiк. 



Вирiшено (Прийнято): 

- Нарахувати дивiденди за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за 2017рiк у розмiрi - 

1070000,00. грн. Кожному з засновникiв-акцiонерiв по 535000,00 грн. виплати дивiдендiв здiйснити у 

перiод з травня по липень 2018 року i перерахувати на картковi рахунки засновникiв, в т.ч.: 

Гончарову Олександру Миколайовичу - 535000,00грн. 

Ладiку Володимиру Володимировичу - 5350000,00грн. 

6.  Обрання членiв Правлiння. 

Вирiшено (Прийнято): 

Обрати членiв Правлiння Товариства строком на 5 рокiв до 2023 року : Гончарову Лiдiю Дмитрiвну, Ладiк 

Наталю Миколаївну. 

По всiм питанням порядку денного загальних зборiв акцiонерiв рiшення були прийнятi одноголосно "за" - 

100 (сто) голосiв, що склало 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (голосуючих акцiй), 

присутнiх на загальних зборах та якi мають право голосування, тобто "проти" - не має", "утримались" - не 

має.  

Позачергових зборiв акцiонерiв протягом звiтного 2018 року не скликалось.  

 

 

 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше д/н 

 

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

загальних зборах (за наявності контролю) ? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

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

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 

Інше д/н 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше протягом останніх 3-х років позачергові збори не скликалися 

 

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада   X 

Виконавчий орган   X 

Ревізійна комісія (ревізор)   X 

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

і більше відсотків простих акцій товариства 

ні 

Інше (зазначити) ні 



 

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

відбулися 

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

позачергові не скликалися 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
Склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 

 Так Ні 

З питань аудиту   X 

З питань призначень                       X 

З винагород   X 

Інші (запишіть)                                         д/н 

 

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

д/н 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
наглядова рада не сформована 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 

Так* Ні* 

        

 

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                  X 

Інше (запишіть)                                                                           д/н 

 

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

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
  X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                          
  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
  X 

Інше (запишіть)                                                                           д/н 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 

Наглядова рада не сформована. Засыдання не проводились. 

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                                      д/н 



 

Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Правління (колегіальний склад):  

Голова Правлiння - Гончаров О.М. 

Член Правління  - Гончарова Л.Д. 

Член Правління - Ладiк Н.М. 

 

Виконавчий орган Товариства, який 

здійснює управління його поточною 

діяльністю. 

Опис 

Правління підзвітне загальним зборам, 

організовує виконання їх рішень. Правління 

діє від імені товариства у межах, 

встановлених законом та Статутом. 

 

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

  
 

Рішення про створення Наглядової ради та обрання її членів не приймалося у відповідності до ЗУ "Про акціонерні 

товариства".  

Згідно діючого законодавства України, Статуту товариства, Положення про Правління - Правління є виконавчим 

органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.  Правління є колегіальний виконавчий 

орган. Правління підзвітне загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства 

у межах, встановлених законом та Статутом.   

До складу Правління рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2016 та 29.04.2018 року обрано: 

Голова Правління - Гончаров Олександр Миколайович, володiє часткою в статутному фондi емiтента у кiлькостi 50 

(п'ятдесят) акцiй, яка дорiвнює 50.00% 

Член Правління - Гончарова Лідія Дмитрівна, акціями емітента не володіє. 

Член Правління - Ладiк Наталя Миколаївна, акціями емітента не володіє. 

Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління з усіх питань 

приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50 відсотків 

голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. Рішення  Правління оформлюються протоколами 

Правління.     

За звітний період Правління Товариства провело засідання та прийняло рішення:  - організація та ведення 

бухгалтерського обліку Товариства згідно діючого законодавства та забезпечення своєчасної підготовки 

фінансової звітності за 2018  рік;   - про взаємодію з організаціями, послугами яких користуються 

Товариство: Агенція з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ); Національний депозитарій 

України (НДУ);                             

- підготовка скликання та проведення чергових загальних зборів 29.04.2018 року; 

- надання аудиторам документів для проведення аудиту;     - забезпечення 

своєчасного розміщення інформації згідно діючого законодавства та згідно  прийнятих  рішення загальними 

зборами 29.04.2018 року,     

Члени Правління діяли в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищували своїх повноважень, 

керувались у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням виконували 

рішення прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства. Своєчасно надавали Ревізору, 

аудиторам повну та істотну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.    

У звітному періоді склад Правління його структура та діяльність, як колегіального органу оцінюється з ознакою 

добре. Кожен член Правління: Гончаров О.М., Гончарова Л.Д., Ладік Н.М. виявили компетентність та ефективність 

в діяльності Правління.     

Рішенням ЗЗА від 30.04.2019р. робота виконавчого органу протягом звітного періоду визнана задовільною. 

 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента 

 

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 

 

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

років?  0  

 

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

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

 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Ні Ні Ні Так 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

Так Ні 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 Ні Так 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)  Ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                              X 

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                         д/н 



 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет 

cторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Так Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Ні Так Ні Ні Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так Так Ні 

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)  Ні 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  

незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року? 

 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 незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                            X 

Виконавчий орган                        X   

Інше (зазначити)                                         д/н 

 

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

 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

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



Інше (запишіть)                                         д/н 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 

акцій емітента

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 

(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 

- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 

1 
Гончаров Олександр Миколайович (пряме 

володіння) 

1720714872 
50 

2 Ладік Володимир Миколайович (пряме володіння) 2360212591 50 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента 

Загальна кількість 

акцій 

Кількість акцій з 

обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

1 2 3 4 

100 0 
Обмеженя прав участі та голосування акціонерів 

на загальних зборах відсутні. 
31.12.2018 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація 

про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

  
 

Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Правління, Ревізор.  

Правління складається з 3 осіб, що обираються чи призначаються Зборами Акціонерів строком на 5 років. Головою 

та членами Правління можуть бути особи, які знаходяться в трудових стосунках з Товариством. Роботою 

Правління керує Голова Правління, який призначається та звільняється з посади Зборами Акціонерів. Голова 

Правління може бути звільнений з посади до закінчення строку його повноважень за рішенням Зборів Акціонерів. 

Ревізор обирається Зборами Акціонерів з числа акціонерів у кількості однієї особи. Строк повноважень Ревізора 

встановлюється на період до дати проведення Річних Зборів Акціонерів. Ревізором не може одночасно бути член 

Правління, корпоративний секретар, особа, що не має повної цивільної дієздатності, член інших органів 

Товариства. 

За звiтний перiод будь-якi винагороди або компенсацiї, виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення 

вiдсутнi. 

 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 

Повноваження посадових осіб регламентується чинним законодавством, Статутом та внутрішніми Положеннями 

ПрАТ "НПФ "Шельф".  

Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Зборів Акціонерів. 

Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління. 

До компетенції Правління належить: 

- затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для рішення цих завдань; 

- затвердження штатного розкладу і посадових окладів співробітників Товариства, визначення порядку 

заохочення працівників та накладення на них стягнень; 

- затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги; 

- прийняття рішень про отримання довгострокових кредитів; 

- визначення розміру, джерел формування та порядку використання фондів Товариства;  

- створення підрозділів, необхідних для виконання цілей та задач Товариства; 

- розпорядження всім майном Товариства, в тому числі грошові кошти (з урахуванням обмежень, 

встановлених цим Статутом); 

- затвердження внутрішніх нормативних актів, які визначають відношення між підрозділами Товариства;  

- прийняття рішень про проведення та порядок денний Зборів Акціонерів; 

- надання для затвердження Зборами Акціонерів річного звіту та балансу Товариства; 

- прийняття рішень за іншими питаннями, пов'язаними з поточною діяльністю Товариства. 

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Збори Акціонерів обирають Ревізора. 

Ревізор обирається Зборами Акціонерів з числа акціонерів у кількості однієї особи. Строк повноважень Ревізора 

встановлюється на період до дати проведення Річних Зборів Акціонерів. Ревізором не може одночасно бути член 

Правління, корпоративний секретар, особа, що не має повної цивільної дієздатності, член інших органів 

Товариства. 

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

  
 

Інформація, наведена у розділі Корпоративне управління перевірена зовнішнім аудитором. Незалежна думка 

зовнішнього аудитора щодо:  

- опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;  

- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій; 

- інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 

емітента; 

- повноважень посадових осіб; 

- порядку призначення та звільнення посадових осіб 

висловлена аудитором у Розділі "Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї -  Звіт 

керівництва (звіт про управління) ПРАТ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ШЕЛЬФ" за період 

діяльності 01.01.2018-31.12.2018" Звіту незалежного аудитора. 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

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

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Гончаров Олександр Миколайович 50 50 50 0 

Ладiк Володимир Миколайович 50 50 50 0 

Усього 100 100 100 0 

 

X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) 
Номінальна вартість 

(грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 100 188 

Кожний з Акціонерів має наступні 

права: 

" приймати участь в розподілі 

прибутку Товариства та отримувати 

дивіденди; 

" брати участь в управлінні 

Товариством у порядку, 

визначеному цим Статутом, і в 

межах прав, наданих Акціями, які 

належать Акціонеру; зокрема, 

одержувати своєчасне письмове 

повідомлення про скликання Зборів 

Акціонерів і запропонований 

порядок денний таких Зборів 

Акціонерів, брати участь у Зборах 

Публічна пропозиція відсутня, акції 

Товариства на біржі не торгуються. 



Акціонерів і голосувати на таких 

Зборах Акціонерів усіма належними 

Акціонеру Акціями, переглядати 

корпоративні документи, пов'язані з 

порядком денним Зборів Акціонерів, 

і брати участь у таких Зборах 

Акціонерів; 

" отримувати доступ до 

бухгалтерської, фінансової, 

комерційної та іншої інформації 

щодо діяльності Товариства та 

одержувати копії документів, що 

містять таку інформацію; 

" здійснювати відчуження 

Акцій в порядку, передбаченому 

цим Статутом та діючим 

законодавством; 

" отримувати у випадку 

ліквідації Товариства свою 

пропорційну частину майна 

Товариства, яке залишається після 

проведення остаточних розрахунків 

з усіма кредиторами, або грошовий 

еквівалент вартості такого майна; та 

інші права, передбачені діючим 

законодавством України. 

Кожний з Акціонерів зобов'язаний: 

" дотримуватися цього 

Статуту та виконувати рішення 

Зборів Акціонерів; 

" виконувати свої обов'язки 

відносно Товариства та сплачувати 

Акції в розмірі, порядку та засобами, 

передбаченими в цьому Статуті та 

відповідних рішеннях Зборів 

Акціонерів; 

" утримуватися від будь-яких 

дій, які б нанесли збиток Товариству 

або погіршили ефективність і 

прибутковість його діяльності; 

" не розголошувати 



комерційну таємницю Товариства 

та/або конфіденційну інформацію 

про діяльність Товариства; 

" повідомляти органам 

управління Товариства про будь-які 

випадки порушення або 

потенційного порушення прав 

Товариства, зокрема, але не 

винятково - порушення прав 

інтелектуальної власності 

Товариства, про які Акціонеру стало 

відомо; 

" виконувати свої обов'язки 

Акціонера відповідно до чинного 

законодавства й докладати зусиль 

для того, щоб Товариство діяло 

відповідно до чинного 

законодавства;  

" виконувати інші обов'язки, 

передбачені діючим законодавством. 

 

Примітки д/в 

 



XI. 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 

03.11.2010 238/05/1/10 
Донецьке ТУ 

ДКЦПФР 
UA4000144349 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
188.00 100 18800.00 

100.000000000

000 

Опис 

Акцiї. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 100 шт. Номiнал одного цiнного папера 188 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента  

100.00%. 

Торгiвля акцiями на бiржi у 2018 роцi не вiдбувалася.Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось. Акцiї, випущенi емiтентом, процедуру лiстингу не 

проходили. Заяву на допуск до лiстингу не подавали. Делiстинг не здiйснювали. Розмiщення акцiй - закрите. 

 

 



 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

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

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 

 

  Привілейовані 

іменні 

 

1 2 3 4 5 

Гончаров Олександр Миколайович 50 50 50 0 

Ладік Володимир Миколайович 50 50 50 0 

Усього 100 100 100 0 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких 

прав передано іншій 

особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

03.11.2010 238/05/1/10 UA4000144349 100 18800.00 100 0 0 

Опис Обмеження по голосуючим акціям Емітента, які запроваджені судом або іншим уповноваженим державним органом відсутні. 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у 

звітному році 

 За результатами звітного періоду У звітному періоді 

За простими 

акціями 

За 

привілейованими 

акціями 

За простими 

акціями 

За 

привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
    1070000   

Нараховані дивіденди на 

одну акцію, грн 
    10700   

Сума  виплачених/ 

перерахованих дивідендів, 

грн 

    1000450   

Дата прийняття 

уповноваженим органом 

акціонерного товариства 

рішення про встановлення 

дати складення переліку 

осіб, які мають право на 

отримання дивідендів 

д/н д/н 29.04.2018 д/н 

Дата складання переліку 

осіб, які мають право на 

отримання дивідендів 

д/н д/н 16.05.2018 д/н 

Спосіб виплати дивідендів     
безпосередньо 

акцiонерам 
  

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через 

депозитарну систему із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

        

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну 

дату 

    

30.05.2018p. : 

561000.00 грн.; 

15.06.2018p. : 

187000.00 грн.; 

27.07.2018p. : 

252450.00 грн. 

 

  

Опис 

Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 29 квiтня 2018 року прийнято рiшення про виплату 

дивiдендiв акцiонерам. Загальними Зборами встановлено 16 травня 2018 року датою складання 

перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та затверджено рiшення про порядок i строки 

виплати дивiдендiв. 

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, складає: 1070000,00 (з урахуванням податкiв).  

Виплата здiйснюється у нацiональнiй валютi - гривнях. 

Виплату дивiдендiв здiйснити у перiод з травня по липень 2018 року.  

Порядок виплати: виплати дивiдендiв частинами довiльного розмiру на розсуд Товариства. 

Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам на картковi рахунки. 

 

 

 



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

 

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

 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис.грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення 236.700 233.400 0.000 0.000 236.700 233.400 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 132.000 98.300 0.000 0.000 132.000 98.300 

- транспортні засоби 53.600 90.200 0.000 0.000 53.600 90.200 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 51.100 44.900 0.000 0.000 51.100 44.900 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 236.700 233.400 0.000 0.000 236.700 233.400 

 

Пояснення :  Основнi засоби за станом на 31.12.2018 року облiковуються за слiдуючими 

групами, , тис. грн.: 

Група                             Первiсна     Знос     Залишкова 

                                  вартiсть     вартість 

Машини та обладнання             1281,2       1182,9   98,3 

Транспортнi засоби                  260,7        170,5  90,2 

Iнструменти, прилади, iнвентар  121,8       90,0  31,8 

Iншi основнi засоби               65,9         65,9        0 

МНМА                                 26,2         13,1  13,1 

Всього                         1755,8      1522,4 233,4 

У звiтному перiодi Товариством прийнятi до облiку за рахунок придбання основні 

засоби на суму 73,7 тис. грн.: 

Транспортні засоби          66,3 

МНМА                        7,4    

Вибуття основних засобiв в 2018 р. не було 

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів на кінець року складає 

1303 тис. грн. 

Основних засобiв, що тимчасово не використовуються в Товаристві на кiнець звiтного 

року не значиться. У заставi основних засобiв немає.  

Нараховано амортизацiї на основнi засоби за звітний рiк на суму 77 тис. грн.  

* машини та обладнання - 33,7 

* транспортнi засоби - 29,7 

* інструменти, прилади, iнвентар - 9,9 

* МНМА - 3,7 

Ступiнь зносу основних засобiв складає, %: 

Машини та обладнання           92,3  

Транспортнi засоби                65,4 

Iншi основнi засоби       83,1 

МНМА                              50,0 

Всього                       86,7 

Ступiнь використання основних засобiв складає, %: 

Машини та обладнання           70-85  

Транспортнi засоби                50-70 

Iнструменти, прилади, iнвентар    60-70 

Iншi основнi засоби           50-65 

 



 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 3508.7 3318.4 

Статутний капітал (тис.грн.) 18.8 18.8 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 18.8 18.8 

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

"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого 

Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих 

активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - 

різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими 

особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(3508.700 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 

капіталу(18.800 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 

Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 

року. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 621.10 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 243.20 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 864.30 Х Х 

Опис Непогашена частина боргу: 

Податковi зобов'язання - 621,1 тис. грн., у т.ч.: 

- Вiдстроченi податковi зобовязання з податку на прибуток - 381,4  

- податок на прибуток - 232,1 

- ПДФО - 7,1 

- вiйськовий збiр - 0,5 

 

Iншi зобов"язання - 243,2 тис. грн.: 

- З оплати працi - 26,8   

- За роботи, послуги - 15,7 

- Поточнi забезпечення - 200,7 

 

 

 

 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

 
Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ПрАТ "Альтана Капітал" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

20337279 

Місцезнаходження 04053 Київська область д/н м. Київ пров. Киянівський, 7А 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АЕ №294660 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

12.10.2013 

Міжміський код та телефон (044)272-42-46 

Факс (044)272-42-46 

Вид діяльності Депозитарна діяльність-Депозитарна діяльність депозитарної установи 

Опис Вiдповiдно до оформленних угод ПрАТ "Альтана Капітал" надає послуги з 

обслуговування рахунків у цінних паперах. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 591-04-00 

Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 

Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 

Опис Подання звітності до НКЦПФР 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 



Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 

Опис Оприлюднення регульованої інформації 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит 

Сервіс Груп" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

31714676 

Місцезнаходження 01135 Київська область д/в м. Київ пр. Перемоги, буд.2, кв.35А 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

2738 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

30.11.2001 

Міжміський код та телефон 044-221-81-16 

Факс 044-221-81-16 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 

Опис ТОВ "АФ "Аудит Сервіс Груп" надає емiтенту аудиторськi послуги з 

перевiрки фiнансової звiтностi за 2018 рiк. Факторiв, якi можуть вплинути 

на незалежнiсть аудитора вiд емiтента немає. 

 

 

 



 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ШЕЛЬФ" 

за ЄДРПОУ 24800066 

Територія  Запорiзька область за КОАТУУ 2310400000 

Організаційно-правова форма господарювання  Акцiонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  МОНТАЖ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ, 

СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ 

за КВЕД 43.22 

Середня кількість працівників  17   

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком   

Адреса 71112 Запорiзька область м. Бердянськ вул. Горбенка, буд. 87 

+38(050)513-84-82, (062)297-69-31 

 

 

  

 

 

1. Баланс на "31" грудня 2018 р.  

Форма № 1-м  

   
 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

               І. Необоротні активи    

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 

Основні засоби:  1010 236.7 233.4 

первісна вартість 1011 1682.2 1755.8 

знос 1012 ( 1445.5 ) ( 1522.4 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 -- -- 

Інші необоротні активи 1090 1994.3 1994.3 

Усього за розділом І 1095 2231.0 2227.7 

              II. Оборотні активи    

Запаси: 1100 5.1 36.6 

у тому числі готова продукція 1103 -- -- 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1985.9 1729.0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 25.1 69.3 

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

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 85.3 101.9 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 48.4 203.4 

Витрати майбутніх періодів 1170 5.5 5.1 

Інші оборотні активи 1190 -- -- 

Усього за розділом II 1195 2155.3 2145.3 

IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 -- -- 

Баланс 1300 4386.3 4373.0 
 

 

Код за ДКУД 1801006 



 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 18.8 18.8 

Додатковий капітал 1410 -- -- 

Резервний капітал 1415 -- -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3299.6 3489.9 

Неоплачений капітал 1425 (    --    ) (    --    ) 

Усього за розділом І 1495 3318.4 3508.7 

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування 

та забезпечення 
1595 381.4 381.4 

III. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за : 

      довгостроковими зобов'язаннями 
1610 -- -- 

      за товари, роботи, послуги 1615 -- -- 

      розрахунками з бюджетом 1620 221.2 239.7 

      у тому числі з податку на прибуток 1621 215.0 232.1 

       розрахунками зі страхування 1625 5.8 -- 

      розрахунками з оплати праці 1630 26.8 26.8 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 432.7 216.4 

Усього за розділом IІІ 1695 686.5 482.9 

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

утримуваними для продажу та групами вибуття 
1700 -- -- 

Баланс 1900 4386.3 4373.0 

 
 
 

Товариством використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського 

облiку вiдповiдно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 та затвердженим Нацiональним 

стандартам бухгалтерського облiку. 

 

          Необоротнi активи. 

Нематерiальних активiв в 2018 роцi Товариство не має.  

Облiк основних засобiв здiйснювати у вiдповiдностi до П(С)БО 7. До складу основних 

засобiв зараховуються активи строком використання понад один рiк i вартiстю понад 

6000,00 грн. Переоцiнка основних засобiв до рiвня справедливої вартостi 

здiйснюється у випадку, якщо вона вiдрiзняється вiд залишкової бiльш нiж на 20%.  

Амортизацiя основних засобiв здiйснюється: 

будинки та споруди прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисного 

використання - 10 рокiв.; 

машини та пристрої - методом прискореного зменшення залишку виходячи зi строку 

корисного використання - 5 рокiв.; 

iншi об'єкти - прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисного використання 3 

роки. 

До малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносяться матерiальнi 

цiнностi, вартiсть яких  не перевищує 6000,00 грн., якi служать бiльше одного 

року. 

Амортизацiя МНМА нараховується у розмiрi 50 % у першому мiсяцi експлуатацiї, iншi 

50% - на момент списання об'єкту МНМА. 

 

Ряд.1010 "Основні засоби" - 233,4 тис. грн. - залишкова вартіть. 

 

Основнi засоби за станом на 31.12.2018 року облiковуються за слiдуючими групами, , 

тис. грн.: 

Група                           Первiсна    Знос    Залишкова 

                                  Вартiсть  вартість 

Машини та обладнання             1281,2    1182,9    98,3 

Транспортнi засоби                   260,7     170,5   90,2 

Iнструменти, прилади, iнвентар   121,8    90,0   31,8 

Iншi основнi засоби               65,9      65,9       0 

МНМА                                 26,2      13,1    13,1 

Всього                         1755,8    1522,4   233,4 

 



Інформацію про зміни залишкової вартості основних засобів протягом звітного 

періоду наведено у розділі Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 

діяльність емітента річного звіту. 

 

Ряд.1090 "Інші необоротні активи" - 1994,3 тис. грн. - безвідсоткові зворотні 

позики робітникам на договірній основі з терміном погашення понад рік 

                    

  Оборотнi активи. 

 

Ряд.1100 "Запаси" - 36,6 тис.грн., у т.ч.: 

- Матеріали - 14,7 

- Паливо - 20,6 

- Запасні частини - 1,3 

Первiсну вартiсть запасiв, придбаних за плату визначати по собiвартостi запасiв 

згiдно з П(С)БО 9. 

Первiсну вартiсть запасiв, виготовлених власними силами пiдприємства, визначати 

згiдно з П(С)БО 16. 

Запаси вiдображати в бухгалтерському облiку по первiснiй вартостi. 

При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнку 

здiйснювати по методу iндентифiкованої вартотi. 

 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реалізаційною вартiстю, тобто з 

урахуванням оцiнених сумнiвних боргiв. Врахування безнадiйних боргiв здiйснюється 

в той перiод, коли керiвництво пiдприємства визначило борги, як безнадiйнi. 

Нарахування резерву сумнiвних боргiв здiснюється на дату складання рiчної 

фiнансової звiтностi на пiдставi результатiв аналiзу дебiторської заборгованостi. 

 

ряд. 1125 "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" - 1729 тис. грн. 

відображена за чистою вартістю реалізації, що дорівнює первісній вартості. 

Єдиний дебітор- ПрАТ "МК Азовсталь". Термін виникнення до 12 місяців. 

 

ряд. 1135"Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" - 69,3 тис. грн.: 

- ПДВ - 27,4 

- ЄСВ - 41,9 

 

ряд. 1155 "Інша поточна дебiторська заборгованiсть" - 101,9 тис. грн.: 

- аванси видані підзвітним особам на відрядження - 97,1 

- аванси видани постачальникам - 4,8 

 

ряд. 1165 "Грошовi кошти в нацiональнiй валютi" - 203,4 тис. грн. - на 

розрахунковому рахунку 

 

ряд. 1170 "Витрати майбутніх періодів" - 5,1 тис.грн. - передплата за користування 

бухгалтерськими програмами "Медок" та "Акцент" 

 

Власний капiтал. 

На початок та кінець звiтного перiоду зареєстрований Статутний капiтал оставався 

незмінним - 18,8 тис. грн. (вiсiмнадцять тисяч вiсiмсот гривень 00 коп.), 

подiлений на 100 (сто) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 188 грн. (сто 

вiсiмдесят вiсiм гривень 00 коп.).  

 

Нерозподiлений прибуток на кінець звітного періоду збільшився та склав - 3489,9 

тис. грн.:        

нерозподiлений прибуток минулих рокiв на початок року у сумі 3299,6 збільшено за 

рахунок округлення сум на 0,3 тис. грн. та зменшено на суму нарахованих та 

виплачених дивідендів - сумі 1070 тис. грн. 

чистий прибуток поточного року - 1260 тис. грн.  

 

Зобов'язання 

Ряд. 1595 "Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення" - 

381,4 тис.грн. - відстрочені податкові зобов'язання  

 

Поточнi зобов'язання враховуються на вiдповiдних рахунках бухгалтерського облiку.  

Облiк кредиторської заборгованостi здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО 11.  

 

 

ряд. 1620 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - 239,7 тис. грн.: 

- податок на прибуток - 232,1 

- ПДФО - 7,1 

- військовий збір - 0,5 

 



ряд. 1630 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати праці" - 26,8 тис. грн. - 

заробітна плата за грудень 2018 

 

ряд. 1690 "Iншi поточнi зобов'язання" - 216,4 тис. грн.: 

- поточні забезпечення - резерв відпусток - 200,7 

- з іншими кредиторами за послуги - 15,7 

Основний кредитор ТОВ Пневмовибух Технології - 10,0 тис. грн. 

 

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  

 за рік 2018  рік 

Форма N 2-м 
Код за ДКУД 1801007 

 

Стаття Код рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5466.0 4324.7 

Інші операційні доходи 2120 310.4 1818.5 

Інші доходи 2240 -- -- 

Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240) 2280 5776.4 6143.2 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 2050 ( 3248.2 ) ( 2619.8 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 991.6 ) ( 501.5 ) 

Інші витрати 2270 (    --    ) (    --    ) 

Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) 2285 ( 4239.8 ) ( 3121.3 ) 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)  2290 1536.6 3021.9 

Податок на прибуток 2300 ( 276.6 ) ( 544.2 ) 

Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 ) 2350 1260.0 2477.7 

 
Доходами звiтного перiоду вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей, робiт та послуг 

визнаються доходи, у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 15 "Дохiд". 

Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається пiсля повного завершення операцiї 

з надання послуги. 

Критерiї визнання доходу застосовуються окремо до кожної господарської операцiї. 

За принципом припущення  у "Звiтi про фiнансовi результати" до складу прибуткiв 

включено: 

   - прибутки, що пiдлягали отриманню та отриманi у звiтному перiодi; 

   - прибутки, що пiдлягали отриманню, але не отриманi у звiтному перiодi. 

За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у "Звiтi про 

фiнансовi результати" вiдображається в момент надходження активу, або погашення 

зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного  капiталу пiдприємства. 

ряд. 2000 "Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї послуг" - 5 466 тис. грн. 

Ряд. 2120 "Iншi операцiйнi доходи" - 310,4 тис. грн. - дохід від списання 

кредиторської заборгованості 

Витратами звiтного перiоду визнаються витрати, якi вiдповiдають вимогам П(С)БО 16 

"Витрати", одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. 

За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються 

у "Звiтi про фiнансовi результати" в момент вибуття активу, або збiльшення 

зобов'язання. 

Загальновиробничi витрати визнаються витратами перiоду, в якому вони були 

здiйсненi.  

ряд. 2050 "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" - 3248,2  

тис. грн.:  

-    нараховані поточні забезпечення -резерв відпусток виробничого персоналу -72,4 

- Амортизація - 74,3 

- Матеріали - 858 

- оренда виробничих приміщень - 51,0 

- оренда установок пневмовибуха - 120,0 

- заробітна плата - 881 

- ЄСВ - 166,4 

- відрядження - 996,4 

-     шиномонтаж, техобслуговування - 18,7 

-  страховка - 5,2 

- GPS навигація - 4,8 

ряд. 2180 "Iншi операцiйнi витрати" складаються з адміністративних витрат - 991,6 

тис. грн.:  

-    нараховані поточні забезпечення -резерв відпусток виробничого персоналу -61,7 

- Амортизація - 2,8 



- заробітна плата - 586,6  

- ЄСВ - 74,6 

- відрядження - 199,7 

-   розрахунково-касове обслуговування - 23,2 

- користування бухгалтерськими програмами "Медок" та "Акцент" - 9,2 

- оренда офісних приміщень - 7,2 

- аудит фінансової звітності - 18,0 

- інформаційно-консультаційні послуги - 8,6 

 

 

 

 

 

 

Голова правлiння ________________ Гончаров Олександр Миколайович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ д/в 

 (підпис)  

 



 

XV. Відомості про аудиторський звіт  
 

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

особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Аудиторська 

фірма "Аудит Сервіс Груп" 

2 
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - фізичної особи) 
31714676 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
01135, м.Київ, Проспект Перемоги, 

буд.2, кв.35А 

4 
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
2738 

5 
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 

контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 
0696 

29.06.2017 

6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018 

7 
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - 

негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 
02 

8 Пояснювальний параграф (у разі наявності) ні 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту 
2610/01/18 

30.10.2018 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту 30.10.2018 - 22.02.2019 

11 Дата аудиторського висновку 22.02.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 23000.00 

13 Текст аудиторського звіту 

Думка із застереженням  

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ШЕЛЬФ" ("компанія") (ідентифікаційний код 

юридичної особи - 24800066, місцезнаходження - 71112, Запорізька обл., м. 

Бердянськ, вул. Горбенка, буд.87), що складається зі фінансового звіту суб'єкта 

малого підприємництва у складі балансу станом на 31.12.2018 та звіту про 

фінансові результати за 2018 рік  за П(С)БО України. 

 На нашу думку, за винятком питань, описаних в розділі "Основа для думки із 

застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, cкладена та 

відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  достовірно та об'ективно 

фінансовий стан компанії на 31 грудня 2018 р. та її фінансові результати за рік, 

що закінчився зазначеною датою, відповідно до застосованої концептуальної основи 

фінансового звітування, а саме Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

(П(С)БО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової 

звітності.  

 

Основа для думки із застереженням  

В обліку компанії наявні   об'єкти основних засобів, залишкова вартість яких 

дорівнює нулю (тобто достовірно не визначена), не дооцінена та відображена у 

балансі за вартістю 0 грн., що  не відповідає П(С)БО 7, але не впливає на 

фінансовий результат та не завищує активи підприємства. Первісна вартість 

вказаних об'єктів складає понад 73 % від загальної первісної вартості основних 

засобів на кінець звітного періоду. Аудитори вважають, що якби управлінський 

персонал визначив справедливу вартість для основних засобів за ринковою 

вартістю, а в разі відсутності даних про ринкову вартість - за відновною 

вартістю (сучасною собівартістю придбання за вирахуванням суми зносу на дату 

оцінки), їх балансова вартість у звіті про фінансовий стан була б збільшена за 

рахунок додаткового капіталу. Це, в свою чергу, мало б позитивний вплив при 

оцінці фінансового стану компанії для визначення її кредитоспроможності. Ми не 

маємо можливості оцінити наскільки суттєвим був би цей вплив.  

Аудитори не були присутні під час проведення інвентаризації фізичних залишків 

основних засобів та незавершених капітальних інвестицій станом на 31 грудня 2018 

року i не змогли переконатися у їх кількості. За допомогою проведення 

альтернативних процедур аудитори переконались у наявності окремих об'єктів, 

наявних станом на кінець грудня 2018р., а їх вартість визначили шляхом перевірки 

первинних документів.  

Запаси компанії відображено в балансі в сумі 36,6 тис. грн. Ми не спостерігали 

за  проведенням інвентаризації активів, у нас не було можливості впевнитися у 

кількості активів, утримуваних на 31.12.2018р., вартість яких відображена у 



фінансовому звіті. Управлінський персонал не визначив балансову вартість товарів 

за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації, а 

визначив їх балансову вартість лише за собівартістю, що є відхиленням від вимог 

п.24 П(С)БО 9 "Запаси". Аудитори не володіють інформацією про те, чи їх ціна 

знизилась або вони зіпсовані, або іншим чином втратили первісно очікувану 

економічну вигоду. Тоді балансову вартість товарів потрібно було б зменшити до 

їх чистої вартості реалізації, відповідно витрати збільшилися б на ту саму суму, 

що призвело би до зменшення чистого прибутку та власного капіталу компанії.  Ми 

не маємо можливості оцінити наскільки суттєвими були б ці коригування.  

Дебіторська заборгованість компанії за розрахунками з бюджетом відображена у 

звіті про фінансовий стан у сумі 69,3 тис. грн., що складає близько 1,6% від 

валюти балансу та кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у сумі 

239,7 тис. грн., що складає майже 5,5% від валюти балансу. Ми не мали змоги 

підтвердити поточну дебіторську та кредиторську заборгованість за розрахунками з 

бюджетом у повному обсязі, оскільки ця заборгованість не підтверджена актами 

звіряння з ДФС України та альтернативні аудиторські процедури, виконані 

аудиторами, не надали достатні аудиторські докази щодо підтвердження вказаних 

сум. 

Довгострокові зобов'язання на початок і кінець звітного періоду відображені в 

звіті про фінансовий стан у сумі 381,4 тис. грн., що складає 8,7% від валюти 

балансу, та містять відстрочені податкові зобов'язання з податку на прибуток. У 

порушення П(С)БО 17 "Податкові різниці", компанія не накопичує інформацію про 

тимчасові та постійні податкові різниці у регістрах бухгалтерського обліку. 

Аудитори вважають, оскільки компанія не має наміру сплачувати податок на 

прибуток у подальших періодах з тимчасових податкових різниць, що підлягають 

оподаткуванню в минулих періодах у зв'язку з їх відсутністю, відстрочені 

податкові зобов'язання дорівнюють 0. Відповідно витрати компанії з податку на 

прибуток було би зменшено, а чистий прибуток та власний капітал збільшено на 

381,4 тис. грн. 

Інші поточні зобов'язання компанії відображені в звіті про фінансовий стан у 

сумі  

216,4 тис. грн., у тому числі 200,7 тис. грн. - забезпечення для  відшкодування  

наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам, що 

складає 4,6% від валюти балансу. За результатами повторного обчислення аудитори 

дійшли висновку, що забезпечення на виплату відпусток працівникам мало б бути 

нараховане у сумі  222,4  тис. грн. Відповідно витрати звітного періоду було би 

збільшено на 21,6 тис. грн., а податок на прибуток, чистий прибуток та власний 

капітал зменшилися б відповідно на 3,9 тис. грн., 17,7 тис. грн. і 17,7 тис. 

грн. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА)  

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 

"Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є 

незалежними від компанії згідно з етичними та іншими вимогами відповідно до 

"Кодексу етики професійних бухгалтерів", виданому Радою з Міжнародних стандартів 

етики для бухгалтерів, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а 

також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що 

отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх 

як основи для нашої думки із застереженням 

 

Ключові питання аудиту  

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 

питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 

враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань. 

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати 

в нашому звiтi додатково. 

 

Інші питання - Обмеження щодо поширення чи використання звіту аудитора 

Оскільки звіт аудитора призначений для конкретних користувачів, а саме 

керівництва та акціонерів товариства, Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку Україн, аудитор вважає за потрібне включити параграф з інших 

питань, зазначивши, що звіт аудитора призначений тільки для конкретних 

користувачів, його не можна надавати іншим сторонам, і він не може 

використовуватися іншими сторонами 

 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї - Річна 

інформація емітента цінних паперів за 2018р, крім Звіту керівництва (звіту про 

управління) 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних 



паперів за 2018р., але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора 

щодо неї,  яку ми не отримали до дати цього звіту аудитора, та  яку ми очікуємо 

отримати після цієї дати. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не 

робимо та не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї 

іншої інформації.  

У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 

іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між 

іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під 

час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве 

викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до 

дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї 

іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.  

Коли нам буде надано Річну інформацію емітента цінних паперів за 2018р. та ми 

ознайомимося з нею, якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве 

викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання тим, кого 

наділено найвищими повноваженнями 

 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї -  Звіт 

керівництва (звіт про управління) ПРАТ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ШЕЛЬФ" за 

період діяльності 01.01.2018-31.12.2018 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається з Звіту керівництва (звіту про управління) ПРАТ "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ШЕЛЬФ" за період діяльності 01.01.2018-31.12.2018, але 

не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. 

Ми перевірили річний звіт керівництва (звіт про управління) за 2018 рік, що 

містить: 

1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; 

2. інформацію про розвиток емітента; 

3. інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

" завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування; 

" схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків; 

4. звіт про корпоративне управління. 

5. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента; 

6. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 

акцій емітента; 

7. інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента; 

8. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 

9. повноваження посадових осіб емітента. 

         У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, 

що містить суттєве викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве 

викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію. 

Звіт про управління за 2018 р., якій складається відповідно до законодавства, 

узгоджується з фінансовою звітностю за 2018 р., суттєві викривлення у звіті про 

управління відсутні.  

На підставі виконаних процедур ніщо, окрім неповного розкриття інформації та 

впливу питань, описаних нижче, не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас 

вважати, що компанія не дотримується в усіх суттєвих аспектах вимог застосованих 

критеріїв перевірки звіту управління. 

Ми не отримали підтвердження дотримання Компанією вимоги законодавства, зокрема 

Закону України "Про акціонерні товариства",  щодо корпоративного управління в 

частині регулярності проведення засідань Правління Товариства. 

Компанією порушені вимоги Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів в частині надання особливої інформації та своєчасності розміщення 

інформації про проведення загальних зборів акціонерів. 

Система внутрішнього контролю та управління ризиками компанії, що являє собою 

процес, організований і здійснюваний представниками власника, керівництвом, а 

також іншими її співробітниками, не забезпечує достатню впевненість у досягненні 



цілей з точки зору надійності фінансової (бухгалтерської) звітності, 

ефективності та результативності господарських операцій та відповідності 

діяльності нормативним правовим актам.  

Розкриття інформації стосовно системи внутрішнього контролю та управління 

ризиками компанії, розкриття на рівні річного звіту інформації щодо дотримання 

положень Принципів корпоративного управління або аргументування причин 

відхилення від викладених у них рекомендацій за наявністю недостатнє. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність  

Управленский персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до П(С)БО  та за таку систему внутрішнього 

контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 

за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності 

діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 

для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або 

планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть 

відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності  

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 

випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим 

рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, 

завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути 

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 

рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  

Крім того, ми:  

o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 

внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;  

o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю 

o оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом;  

o доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та 

на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 

можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку 

щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 

своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій 

звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 

думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 

нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію 

припинити свою діяльність на безперервній основі 

 o оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансових звітів, включаючи 

розкриття та достовірне подання 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 

включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами 

під час аудиту. 

 

Основні відомості про суб'ект аудиторської діяльності, що провів аудит 

Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

"АУДИТ СЕРВІС ГРУП" 

 

Місцезнаходження - 01135, м. Київ, Проспект Перемоги, буд.2, кв.35А 



 

Інформація про включення до реєстру - включено до розділу "Суб'єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" 

Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під № 2738 

 

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 

аудитора, є Ірина Юріївна Захаркіна. 

 

Аудитор ТОВ "АФ "АУДИТ СЕРВІС ГРУП"     Ірина Юріївна Захаркіна 

незалежний аудитор 

 

Директор  ТОВ "АФ "АУДИТ СЕРВІС ГРУП"       Юлія Володимирівна Марченко 

незалежний аудитор 

 

01135, м.Київ, 

Проспект Перемоги, буд.2, кв.35А 

 

22 лютого 2019р 

 

 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки ПрАТ "НПФ 

"ШЕЛЬФ".  Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство стикається у 

своїй господарськiй дiяльностi. Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: Товариство не 

здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до 

бiржового реєстру, Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв за рiшенням Наглядової ради подається за результатами 

перевiрки фiнансової звiтностi Ревізором. 

 

 

 

 

XIX. 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 

Національної комісії з 

цінних паперів та фондового 

ринку або через особу, яка 

провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

29.04.2018 30.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                             
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