
Титульний аркуш 

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

Директор       Орсик С.I. 

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

М.П. 
25.04.2014 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФIРМА 
"АЕРОМЕХ" 

2. Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Код за ЄДРПОУ 

31594496 

4. Місцезнаходження 

Луганська , Кам'янобрiдський, 91019, м. Луганськ, вул. Кiрова, буд. 43 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0642) 34-17-52 34-17-52 

6. Електронна поштова адреса 

341757@mail.ru 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2014

 (дата)

2. Річна інформація опублікована у д/н д/н   

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці д/н в мережі Інтернет  

  (адреса сторінки)   (дата)



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів  

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента  

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X 

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

 

17. Інформація про стан корпоративного управління  

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 

 



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду 

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

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 
року 

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) 

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва) 

 

33. Примітки 

Емiтент не отримував лiцензiй (дозволiв), тому роздiл «Iнформацiя про 
одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi» не заповнений. Емiтент 
не приймав участi у створеннi юридичних осiб, тому роздiл «Вiдомостi щодо 
участi емiтента в створеннi юридичних осiб» не заповнений. Емiтент не 
проходив рейтингування, тому роздiл «Iнформацiя про рейтингове агентство» 
не заповнений. Емiтент не є акцiонерним товариством, тому роздiли 
«Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря», «Iнформацiя про осiб, 
що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента», «Iнформацiя про 
загальнi збори акцiонерiв», «Iнформацiя про дивiденди», «Iнформацiя про стан 
корпоративного управлiння» та таблиця «Iнформацiя про володiння 
посадовими особами емiтента акцiями емiтента» не заповненi. Емiтент не має 
засновникiв - юридичних осiб, тому таблиця «Iнформацiя про засновникiв 
та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) 
(юридичнi особи)» не заповнена. Емiтент не випускав акцiї, облiгацiї, похiднi 
цiннi папери, тому таблицi «Iнформацiя про випуски акцiй», «Процентнi 
облiгацiї», «Дисконтнi облiгацiї», «Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї», 
«Iнформацiя про похiднi цiннi папери», «Iнформацiя про викуп власних акцiй 
протягом звiтного перiоду», «Iнформацiя про забезпечення випуску боргових 
цiнних паперiв», «Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових 



облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 
передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)» не заповненi. Не 
заповненi роздiли «Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних 
видiв продукцiї», «Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» 
оскiльки вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна 
промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води. Роздiл 
«Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi 
папери, що виникала протягом перiоду» не заповнено, у зв'язку з вiдсутнiстю 
такої iнформацiї протягом звiтного перiоду. Емiтент не здiйснював випуск 
iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН та облiгацiй 
мiсцевих позик, тому роздiли та таблицi, якi повиннi надаватися виключно 
емiтентами таких цiнних паперiв, не заповнено. Рiчна фiнансова звiтнiсть 
складається Емiтентом за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, 
тому роздiл «Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку» не заповнений. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФIРМА 
"АЕРОМЕХ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01 486086 

3. Дата проведення державної реєстрації 

11.07.2001 

4. Територія (область) 

Луганська  

5. Статутний капітал (грн) 

4000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

98 

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

28.93 Виробництво машин i устаткування для виготовлення харчових продуктiв i напоїв, 
перероблення тютюну 

 

 

10. Органи управління підприємства 

Органами управлiння Товариством є загальнi збори учасникiв i директор Товариства. Зборами 
учасникiв Товариства обирається одноособовий виконавчий орган - директор Товариства, який 

здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор обирається на строк, визначений 
загальними зборами учасникiв.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

АТ "СП Банк" 

2) МФО банку 

304706 

3) поточний рахунок 

26008312 

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



АТ "СП Банк" 

5) МФО банку 

304706 

6) поточний рахунок 

26008312 

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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Прізвище, ім"я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Орсик Сергiй Iванович д/н д/н д/н 20 

Сухiн Володимир Степанович д/н д/н д/н 20 

Марунiч Валентин Iванович д/н д/н д/н 20 

Калiчава Тамазi Аретайович д/н д/н д/н 20 

Чорнобай Iрина 
Володимирiвна 

д/н д/н д/н 20 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Орсик Сергiй Iванович 

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

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

13 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ТОВ «НВФ «Аеромех». 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

05.04.2002 до 05.01.2017 



9) Опис 

Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та 
обов'язки згiдно статуту Товариства. Посади в iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не 
дала згоди на розголошення iнформацiї про винагороду. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Онучина Наталiя Iванiвна 

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

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Середня спецiальна 

6) стаж керівної роботи (років)** 

13 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ТОВ «Автоклапан».  

8) дата обрання та термін, на який обрано 

01.08.2001 термiн не визначено 

9) Опис 

Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та 
обов'язки згiдно статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошення iнформацiї 
про винагороду. Обiймає посаду головного бухгалтера на ТОВ "Автоклапан" (мiсцезнаходження: 
91019, Луганська обл., мiсто Луганськ, ВУЛИЦЯ КIРОВА, будинок 43). На ТОВ "НВФ "Аеромех" 
обiймає посаду головного бухгалтера за сумiсництвом. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Б.Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

д/н 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 279-65-40 

Факс 279-13-22 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

Опис Надає послуги Центрального депозитарiю вiдповiдно до договору про 
обслуговування випускiв цiнних паперiв.  

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 14281095 

Місцезнаходження 01034 Україна м. Київ д/н м. Київ пров. Рильський, 10 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ №581214 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011 

Міжміський код та телефон (044) 279-41-58 

Факс 278-51-40 

Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

Опис Надає послуги з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 
"САН" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 23482987 

Місцезнаходження 91055 Україна Луганська д/н м. Луганськ вул. Красна Площа, 1/141 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

001769 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0642) 52-74-54 

Факс 52-74-54 



Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Надає послуги з аудиту дiяльностi Емiтента. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

3. Інформація про інші цінні папери 

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних 
сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

Дата 
випуску 

Вид цінних паперів 
Обсяг 
випуску 

(грн) 

Обсяг розміщених 
цінних паперів на 
звітну дату (грн) 

Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 

04.09.2012 

Опціонний сертифікат на купівлю 
з поставкою базового активу 
(товару) бездокументарний 

іменний 

31206000 31206000 

строк виконання опцiонних сертифiкатiв серiї А, B, C, D, E: з виконанням протягом 
строку обiгу. Строк виконання зобов'язань за опцiонними сертифiкатами, не може 

перевищувати шiсть мiсяцiв з моменту його пред'явлення до виконання. базовий актив 
опцiонного сертифiкату та його характеристики: "серiї А - сепаратор аеродинамiчний 
САД продуктивнiстю калiбрування зернових до 3 т/год та продуктивнiстю первинної 
очистки зернових до 6 т/год без системи аспiрацiї (не включає: блок аспiрацiї та 
активний циклон); "серiї B - сепаратор аеродинамiчний САД продуктивнiстю 

калiбрування зернових в межах вiд 3,1 т/год до 7 т/год та продуктивнiстю первинної 
очистки зернових в межах вiд 7 до 15 т/год без системи аспiрацiї (не включає: блок 

аспiрацiї та активний циклон); "серiї C - сепаратор аеродинамiчний САД 
продуктивнiстю калiбрування зернових в межах вiд 3,1 т/год до 7 т/год та 

продуктивнiстю первинної очистки зернових в межах вiд 7 до 15 т/год з системою 
аспiрацiї (включає: блок аспiрацiї та активний циклон); "серiї D - сепаратор 

аеродинамiчний САД продуктивнiстю калiбрування зернових в межах вiд 7,1 т/год до 
39 т/год та продуктивнiстю первинної очистки зернових в межах вiд 15,1 до 99 т/год 
без системи аспiрацiї (не включає: блок аспiрацiї та активний циклон); "серiї E - 

сепаратор аеродинамiчний САД продуктивнiстю калiбрування зернових в межах вiд 7,1 
т/год до 39 т/год та продуктивнiстю первинної очистки зернових в межах вiд 15,1 до 99 

т/год з системою аспiрацiї (включає: блок аспiрацiї та активний циклон); цiна 
виконання 1 опцiонного сертифiкату: "серiї А - 14 460 (чотирнадцять тисяч чотириста 
шiстдесят) грн. 00 коп.; "серiї B - 21 360 (двадцять одна тисяч триста шiстдесят) грн. 00 
коп.; " серiї C - 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп.; "серiї D - 36 000 (тридцять шiсть 
тисяч) грн. 00 коп.; "серiї E - 51 000 (п'ятдесят одна тисяча ) грн. 00 коп. Загальна цiна 

виконання опцiонних сертифiкатiв: "серiї А - 5 784 000 (п'ять мiльйонiв сiмсот 
вiсiмдесят чотири тисячi) грн. 00 коп.; "серiї B - 6 942 000 (шiсть мiльйонiв дев'ятсот 
сорок двi тисячi) грн. 00 коп.; "серiї C - 3 300 000 (три мiльйона триста тисяч) грн. 00 
коп.; "серiї D - 10 080 000 (десять мiльйонiв вiсiмдесят тисяч) грн. 00 коп.; "серiї E - 5 

100 000 (п'ять мiльйонiв сто тисяч) грн. 00 коп. строк розмiщення опцiонних 



сертифiкатiв серiї А, B, C, D, E: дата початку розмiщення 16.07.2012 дата закiнчення 
розмiщення 12.01.2013 строк обiгу та дiї опцiонних сертифiкатiв серiї А, B, C, D, E: 
дата початку обiгу пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку звiту про результати розмiщення та видачi свiдоцтва про реєстрацiю 
випуску дата закiнчення обiгу 31.12.2014 дата закiнчення дiї 30.06.2015 послiдовнiсть 

дiй осiб, якi мають намiр придбати опцiоннi сертифiкати: Продаж опцiонних 
сертифiкатiв на первинному ринку при їх розмiщеннi здiйснюється пакетами. Обсяг 

кожного пакета визначається у вiдповiдностi до кiлькостi одиниць обладнання, що має 
намiр придбати покупець опцiонних сертифiкатiв. Особа яка має намiр придбати пакет 

опцiонних сертифiкатiв звертається до Емiтента та укладає бiржовий контракт на 
умовах, якi вказанi в цьому Проспектi емiсiї, Правилах ПрАТ "Українська фондова 
бiржа", передбаченi умовами Договору про органiзацiю розмiщення опцiонних 
сертифiкатiв укладеного мiж емiтентом та Приватне акцiонерне товариство 

"Українська фондова бiржа". Базовий актив за опцiонними сертифiкатами серiї А, B, C, 
D, E, яким є сепаратор аеродинамiчний САД в незалежностi вiд його продуктивностi 

калiбрування та продуктивностi первинної очистки зернових, придбавається власником 
опцiонних сертифiкатiв шляхом укладання договору купiвлi-продажу вiдповiдної 

одиницi продукцiї. Договiр на виконання опцiонних сертифiкатiв передбачає: "умови 
придбання сепаратора аеродинамiчного САД; "термiни оплати базового активу; 

"термiни передачi у власнiсть базового активу. 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на фондовiй бiржi Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа". 
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалось, розмiщення вiдкрите (публiчне). 

  



XI. Опис бізнесу 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФIРМА «АЕРОМЕХ» 
створене 11.07.2001 року. Змiни органiзацiйно-правової форми та найменування емiтента не 
проводились. 
Метою дiяльностi Товариства є здiйснення виробничо-господарської, комерцiйної та iншої 
дiяльностi для отримання прибутку та реалiзацiя iнтересiв учасникiв Товариства i задоволення 
економiчних та соцiальних iнтересiв його трудового колективу. 
Предметом дiяльностi Товариства є: 
- виробництво машин та устаткування для сiльського та лiсового господарства; 
- виробництво iнших машин та устаткування загального призначення; 
- оптова торгiвля сiльськогосподарською технiкою; 
- дослiдження i розробка в галузi технiчних наук; 
- зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть. 
Перелiк наведених видiв дiяльностi не є вичерпним. Товариство може здiйснювати iншi види 
дiяльностi, якi передбаченi Статутом Товариства. 

  

Вищим органом Товариства є загальнi збори його Учасникiв. Вони складаються з Учасникiв 
Товариства або призначених ними представникiв. Представники Учасникiв можуть бути 
постiйними або призначеними на певний строк. Учасник вправi в будь-який час замiнити свого 
представника у зборах Учасникiв, сповiстивши про це iнших Учасникiв. Учасник Товариства має 
право передати свої повноваження на зборах iншому Учаснику або представнику iншого Учасника 
Товариства. 
Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у статутному капiталi 
Товариства. 
Учасник Товариства не має права голосу при вирiшеннi загальними зборами Учасникiв 
Товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору мiж ним i Товариством. 
Загальнi збори Учасникiв Товариства мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi 
Товариства, у тому числi i з тих, що переданi загальними зборами до компетенцiї виконавчого 
органу. 
До компетенцiї зборiв Учасникiв Товариства належить: 
а) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про 
їх виконання; 
б) внесення змiн до Статуту Товариства; 
в) змiна розмiру статутного капiталу Товариства; 
г) створення та вiдкликання виконавчого органу Товариства та членiв ревiзiйної комiсiї 
Товариства, обрання та вiдкликання Голови Товариства; 
д) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення 
повноважень вiдповiдних контрольних органiв; 
е) затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв Товариства, включаючи його дочiрнi 
пiдприємства; затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї; розподiл прибутку та збиткiв 
Товариства; затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв); визначення 
порядку покриття збиткiв; 
є) встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв; 
ж) вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника; 
з) виключення Учасника з Товариства; 
i) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, 
затвердження лiквiдацiйного балансу; 
ї) затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення 
органiзацiйної структури Товариства; 
к) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 
представництв; 



л) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, 
затвердження їх статутiв та положень; 
м) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв 
управлiння Товариства; 
н) прийняття рiшень про укладання угод на суму понад 100% статутного капiталу Товариства; 
о) прийняття рiшень про участь Товариства в iнших юридичних особах; 
п) прийняття рiшень про вiдчуження майна Товариства на суму, що становить п’ятдесят i бiльше 
вiдсоткiв майна Товариства. 
До виключної компетенцiї зборiв Учасникiв Товариства належить вирiшення питань, якi зазначенi 
у пiдпунктах «а» - «i». Питання, вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв Учасникiв 
Товариства, не можуть бути переданi ними для вирiшення виконавчому органу Товариства. 
З питань, якi зазначенi в пiдпунктах «а», «б», «з» рiшення вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосують Учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi 
голосiв Учасникiв Товариства. 
З решти питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв. 
Збори Учасникiв Товариства, як правило, вирiшують питання на своїх засiданнях. Збори 
Учасникiв Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутнi Учасники (представники 
Учасникiв), що володiють у сукупностi бiльш як 60 вiдсотками голосiв. 
Зборами Учасникiв Товариства обирається одноособовий виконавчий орган – директор 
Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 
Директор обирається на строк, визначений загальними зборами. Директор може бути у будь-який 
час усунений вiд виконання своїх обов’язкiв до закiнчення договору, якщо це рiшення прийняте 
загальними зборами Учасникiв. 
Апарат Товариства формується директором. 
Директор вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать до 
компетенцiї зборiв Учасникiв. Збори Учасникiв Товариства можуть винести рiшення про передачу 
частини повноважень, що належать їм, до компетенцiї директора. 
Директор пiдзвiтний зборам Учасникiв i органiзує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi 
Товариства в межах, встановлених Цивiльним Кодексом України, Господарським Кодексом 
України, Законом України «Про господарськi товариства» та цим Статутом. 
Директор Товариства має право: 
- без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства; 
- представляти Товариство у вiдношеннях з громадянами, пiдприємствами, установами, 
органiзацiями в Українi та за її межами; 
- без згоди Учасникiв укладати вiд iменi Товариства контракти, договори, iншi угоди ( у тому 
числi кредитнi договори та договори застави майна); 
- вiдкривати поточнi та iншi рахунки у банках тiльки у тому разi, якщо є рiшення Учасникiв 
(оформлене у виглядi протоколу загальних зборiв, пiдписаного головою та секретарем зборiв) про 
обрання директора на посаду; 
- видавати довiреностi; 
- приймати та звiльнювати працiвникiв Товариства; 
- в межах своєї компетенцiї видавати накази i розпорядження. 
Директор Товариства зобов’язаний дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно i розумно та не 
перевищувати своїх повноважень 
Директор не може бути одночасно i головою зборiв Учасникiв Товариства. 
Товариство не має в своєї органiзацiйнiй структурi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та 
iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з 
попереднiм звiтним перiодом не вiдбулось. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2013 рiк - 94. 
Чисельнiсть працiвникiв, що працюють за сумiсництвом - 4. Працiвникiв, якi працюють на умовах 
неповного робочого часу, немає. Фонд оплати працi у 2013 роцi становив 1709,07 тис.грн. У 



порiвняннi з 2012 роком фонд оплати працi збiльшився на 106,2 тис.грн. Головним принципом 
кадрової полiтики Товариства є розумiння того, що персонал - це головний конкурентноздатний 
капiтал Товариства. У створеннi соцiальних вiдносин Товариство спрямовує свої зусiлля на 
створення та облаштування робочих мiсць, комплектування штату висококвалiфiкованим 
персоналом з врахуванням особистих якостей i компетенцiї працiвникiв, пiдвищення квалiфiкацiї 
працiвникiв. 

  

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

  

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

  

Пропозицiй, щодо реорганiзацii з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило. 

  

Облiкова полiтика Товариства побудована на наступних принципах бухгалтерського облiку: повне 
висвiтлення, превалювання сутностi над формою, автономнiсть, обачнiсть, безперервнiсть, 
послiдовнiсть, iсторична (фактична) собiвартiсть. 
Товариство в своїй облiковiй полiтицi користується наступними методами нарахування 
амортизацiї для: 
- об`єктiв основних засобiв - прямолiнiйний метод; 
- малоцiнних необоротних матерiальних активiв у розмiрi 100% вартостi у першому мiсяцi 
використання; 
- всiх iнших необоротних матерiальних активiв – прямолiнiйний метод; 
- нематерiальних активiв – прямолiнiйний метод. 
Товариство в своїй облiковiй полiтицi користується наступними методами оцiнки запасiв: 
- метод ФIФО – при вiдпуску у виробництво; 
- iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi готової продукцiї – при продажу сепараторiв. 

  

Основний вид продукцiї Товариства – сепаратори аеродинамiчнi для очищення та калiбрування 
зерна пiд маркою САД. 
Обсяг виробництва в звiтному перiодi – 279 штук. 
Виручка вiд реалiзацiї даного виду продукцiї – 10474,9 тис.грн., в т.ч. експорт - 5411,7 тис.грн., що 
складає 51,7% вiд загальної виручки Товариства вiд реалiзацiї даного виду продукцiї. 
Сепаратори САД займають лiдируючу позицiю на ринку сiльгоспобладнання для доопрацювання 
зерна. Пiдприємство планує i надалi утримувати лiдируючi позицiї, розвиваючи виробництво i 
розширюючи ринки збуту. 
Враховуючи специфiку ринку сiльськогосподарської технiки, продажi пiддаються коливанням 
попиту залежно вiд пори року. У цiлому, пiдвищення попиту - з квiтня по жовтень, зниження 
купiвельної активностi - з листопада по березень. 
Дiловими партнерами Товариства є як дрiбнi фермерськi господарства, так i найбiльшi 
зернотрейдери, хлiбоприймальнi пiдприємства, комбiнати хлiбопродуктiв, елеватори, селекцiйнi 
станцiї, насiннєвi заводи, млини, борошномельнi заводи, жиркомбiнати, маслоекстракцiйнi заводи, 
спиртзаводи, пивзаводи, пiдприємства харчової промисловостi. Основнi ринки збуту – Україна, 
Россiя, країни ЄС та Пiвнiчної Америки. 
На сьогоднiшнiй день основними проблемами випуску сепараторних комплексiв є наступнi: 
- нестабiльнiсть та незбалансованiсть законодавчої бази; 
- виникнення форс-мажорних обставин, таких як повiнь, пожар, землетрус, а також вiйськовi дiї, 
блокада, акти або дiї державних органiв, що знаходяться поза зоною контролю Емiтента; 
- iноземне державне лобiювання iнтересiв конкурентiв; 
- ризики, пов’язанi зi змiненням кон’юнктури ринку, у якому дiє Емiтент. Цi ризики вивчаються та 



аналiзуються Товариством та є передбачуваними. 
Канали збуту й методи продажу – прямi продажi та через дилерськi мережi. 
Сiльськогосподарське машинобудування України в загальному обсязi машинобудування займає 
близько 20%. Розвиток сiльськогосподарського машинобудування в Українi обумовлено 
наявнiстю потужного науково-технiчного потенцiалу, квалiфiкованих трудових i достатнiх 
матерiальних ресурсiв, зростаючим попитом за рахунок оптимального поєднання "цiна-якiсть". 
Вiдмiнною особливiстю пiдприємства є постiйна розробка i впровадження нових технологiй, адже 
наука не стоїть на мiсцi. Щоб зрозумiти проблеми аграрiїв, постiйно проводяться дослiдження та 
опитування, завдяки чому накопичено колосальний досвiд, який передається кожному покупцевi. 
На ринку сiльськогосподарської технiки на сьогоднiшнiй день iснує достатньо великий спектр 
зерноочищувальної технiки. 
Особливостями продукцiї емiтента є: 
- використання у виробництвi власних iнновацiйних рiшень; 
- конкурентоспроможнi цiни; 
- виробництво продукцiї з низьким енергоспоживанням; 
- широкий модельний ряд продукцiї, що випускається; 
- можливiсть додаткової комплектацiї базових моделей; 
- надавання сервiсного, гарантiйного та пiслягарантiйного обслуговування. 
Перспективними планами розвитку емiтента на поточний та наступнi роки є подальше збiльшення 
кiлькостi продукцiї, що реалiзується, в першу чергу на територiї ЄС шляхом збiльшення участi у 
спецiалiзованих виставках, що вiдбуваються в Європi, i т.п. Також у значному розширеннi ринкiв 
збуту, перед усiм у країнах Пiвденної Америки, а саме в Аргентинi та Бразилiї, також в 
Азiйському регiонi та Австралiї. 

  

Протягом останнiх п'яти рокiв Товариством не здiйснювалось значних придбань та вiдчужень 
активiв. На сьогоднiшнiй день значних iнвестицiй або придбань активiв не заплановано. 

  

Протягом звiтного року правочини мiж Товариством та власниками iстотної участi, членами 
наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались. 

  

Основнi засоби Товариства знаходяться за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, пров. 
Краснолучський, 3. Розмiр основних засобiв Товариства складає 5417,36 тис.грн. Значних 
правочинiв щодо основних засобiв протягом звiтного перiоду Товариством не здiйснювалось. 
Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв на 
сьогоднiшнiй день у Товариства немає. 

  

Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства, є: 
- нестабiльнiсть та незбалансованiсть законодавчої бази; 
- виникнення форс-мажорних обставин, таких як повiнь, пожар, землетрус, а також вiйськовi дiї, 
блокада, акти або дiї державних органiв, що знаходяться поза зоною контролю Емiтента; 
- iноземне державне лобiювання iнтересiв конкурентiв; 
- ризики, пов’язанi зi змiненням кон’юнктури ринку, у якому дiє Емiтент. 
Дiяльнiсть Товариства незначною мiрою залежить вiд законодавчих або економiчних обмежень.  

  

Протягом звiтного перiоду Товариством не сплачувалися штрафнi санкцiї (штраф, пеня, 
неустойка) i компенсацiї за порушення законодавства. 

  

За звiтний перiод пiдприємство зовнiшнiх iнвестицiй на технiчне переозброєння, реконструкцiю та 



розширення виробництва не мало. Фiнансування дiяльностi емiтента проводиться за рахунок 
власних коштiв. На сьогоднiшнiй день робочого капiталу достатньо для виконання поточних 
потреб Товариства. 

  

На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) Товариство не 
має. 

  

Перспективними планами розвитку емiтента на поточний та наступнi роки є подальше збiльшення 
кiлькостi продукцiї, що реалiзується, в першу чергу на територiї ЄС шляхом збiльшення участi у 
спецiалiзованих виставках, що вiдбуваються в Європi, i т.п. Також у значному розширеннi ринкiв 
збуту, перед усiм у країнах Пiвденної Америки, а саме в Аргентинi та Бразилiї, також в 
Азiйському регiонi та Австралiї. 

  

Дослiджень та розробок у звiтному роцi не здiйснювалось. 

  

Протягом звiтного року судових справ за участю Товариства не було. 

  

Iншої iнформацiї, яка може бути iнстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 
результатiв дiяльностi емiтента, немає. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. 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: 

2834 2652 0 0 2834 2652 

будівлі та 
споруди 

1450 1396 0 0 1450 1396 

машини та 
обладнання 

772 722 0 0 772 722 

транспортні 
засоби 

529 482 0 0 529 482 

інші 83 52 0 0 83 52 

2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

будівлі та 
споруди 

0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 

0 0 0 0 0 0 

транспортні 
засоби 

0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 2834 2652 0 0 2834 2652 

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець дня 31.12.2013 складає 5417 тис.грн., у тому числi: 
будiвлi та споруди - 1960 тис.грн., машини та обладнання - 2169 тис.грн., транспортнi засоби - 
1027 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 51.04%. Сума зносу складає 2765 тис.грн., у тому 
числi сума зносу будiвель i споруд - 564 тис.грн., машин та обладнання - 1447 тис.грн., 
транспортних засобiв - 545 тис.грн. Строк корисного використання основних засобiв визначається 
Емiтентом самостiйно. Змiни в вартостi основних засобiв пов'язанi з придбанням/вiдчуженням 
об'єктiв основних засобiв та зростаннням їх зносу. Обмежень на використання майна немає. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника 

За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

9854 9435 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  

4000 4000 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

4000 4000 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 
перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 
акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного 



перiоду становить 5854 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 
скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5854 тис.грн. Рiзниця 
мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього 
перiоду становить 5435 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 
скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5435 тис.грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв Емiтента не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги 
п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 
користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 3310 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 3310 X X 

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 104 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 133 X X 

Усього зобов'язань X 3547 X X 

Опис: д/н 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "САН" 

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

23482987 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 91055, Луганська обл., м. 
Луганськ, вул. Красна Площа, 

1/141 

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

001769 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

д/н д/н д/н д/н 



Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "САН" 

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

23482987 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 91055, Луганська обл., м. Луганськ, 
вул. Красна Площа, 1/141 

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

001769 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

д/н д/н д/н д/н 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) 
щодо фiнансової звiтностi 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Наукова-виробнича фiрма «Аеромех» 
Адресат 
Аудиторський звiт призначається для учасникiв та керiвництва ТОВ «НВФ «Аеромех», фiнансовий звiт якого 
перевiрений i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при 
розкриттi емiтентом цiнних паперiв рiчної iнформацiї.  
Вступний параграф: 
Основнi вiдомостi про емiтента 
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Науково-виробнича фiрма «Аеромех»  
Код за ЄДРПОУ 31594496 
Мiсцезнаходження 91019, м.Луганськ, вул.Кiрова, буд. 43 
Дата державної реєстрацiї 11.07.2001р., № 1 382 107 0012 002468 
Мiсце проведення державної реєстрацiї М.Луганськ. Виконавчий комiтет Луганської мiської ради 
Опис аудиторської перевiрки  
Нами проведено аудит фiнансової звiтностi ТОВ«НВФ «Аеромех, що додається, яка включає баланс станом на 31 
грудня 2013р., звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк, звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк, звiт про власний 
капiтал за 2013 рiк, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих 
облiкових полiтик. 
Аудит фiнансової звiтностi проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, статтi 40 Закону України "Про 
цiннi папери та фондовий ринок", Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", та з урахуванням вимог Рiшень 
ДКЦПФР: № 1360 вiд 29.09.2011 р. “Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)“; №1528 вiд 19.12.2006 (зi змiнами та 
доповненнями) “Про затвердження Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками 
фондового ринку“. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть  
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно 
до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 
персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 
унаслiдок шахрайства або помилки. 
Вiдповiдальнiсть аудитора 
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми 
провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 
вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що 
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у 
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом 



господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 
також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених 
управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. 
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 
У зв’язку з тим, що ми були призначенi аудиторами ТОВ „НВФ „Аеромех” пiсля 31.12.2013 року, ми не мали змоги 
спостерiгати за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань на кiнець 2013 року. 
Умовно-позитивна думка  
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi „Пiдстава для висловлення умовно-
позитивної думки”, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ТОВ „НВФ 
„Аеромех” станом на 31 грудня 2013 року.  
Висновок щодо окремих компонентiв фiнансових звiтiв 
Активи:  
Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу. 
Бухгалтерський облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу, товарно-матерiальних цiнностей 
здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства П(С) БО i станом на 31.12.2013р., вiдповiдає даним головної книги 
i пiдтверджується аналiтичним облiком.  
Аналiтичний облiк вiдповiдає синтетичному облiку.  
Ми не спостерiгали за iнвентарiзацiєю наявних основних засобiв, запасiв, товарiв станом на 31.12.2013р., оскiльки ця 
дата передувала призначенню нас аудиторами товариства. Через характер облiкових записiв товариства ми не мали 
змоги пiдтвердити кiлькiсть основних засобiв, запасiв, товарiв за допомогою iншiх аудиторських процедур. 
Оцiнка i визнання реальностi дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до П(С)БО  
Резерв сумнiвних боргiв не визначався.  
Данi аналiтичного облiку дебiторської заборгованостi вiдповiдають синтетичному облiку, пiдтверджено актами звiрок 
та iнвентаризацiєю i вiдповiдає Балансу (форма №1) на 31.12.2013р.,  

Пасиви: 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдповiдає П(С)БО. Розрахунки з бюджетом, 
позабюджетними фондами i внески на соцiальнi заходи проводилися вiдповiдно до законодавчих актiв. 
На дату балансiв поточнi зобов’язання вiдображено вiрно, аналiтичний облiк зобов’язань вiдповiдає синтетичному 
облiку та пiдтверджено iнвентаризацiєю та даними Балансу (форма №1) на 31.12.2013р., облiк та оцiнка зобов’язань 
вiдповiдає вимогам П(С)БО. 
 
Власний капiтал: 
 
Iнформацiя про власний капiтал, яка наведена безпосередньо у фiнансових звiтах розкрита в усiх суттєвих моментах 
повно, достовiрно i вiдповiдно до вимог П(С)БО. 
Вiдповiдно до Статуту, зареєстрованого 20.12.2010 Виконавчим Комiтетом Луганської мiської ради Луганської 
областi № запису 13821050015002468 Державний реєстратор Калiнiченко Ольга Iванiвна, учасниками товариства є: 
1. Орсик Сергiй Iванович 20% статутного капiталу, що становить 800000грн. 
2 .Сухiн Володимир Степанович 20% статутного капiталу, що становить 800000грн. 
3. Марунiч Валентин Iванович 20% статутного капiталу, що становить 800000грн. 
4. Калiчава Тамазi Аретайович 20% статутного капiталу, що становить 800000грн. 
5. Чорнобай Iрина Володимирiвна 20% статутного капiталу, що становить 800000грн.  
Статутний капiтал товариства згiдно чинної редакцiї Статуту станом на 31.12.2013р. становить 4000000грн. Статутний 
капiтал сплачений повнiстю та вiдповiдає чиннiй редакцiї Статуту. 
На протязi 2013року власний капiтал товариства збiльшився на 419тис.грн. За рахунок нерозподiленого прибутку – 
372 тис.грн., за рахунок резервного капiталу – 47тис.грн., в 2013р. статутний капiтал не змiнювався.  
Нерозподiлений прибуток – 5755тис.грн., вiдповiдає вимогам П(С)БО 5. 
Iнформацiя про власний капiтал надана в фiнансових звiтностях повно та достовiрно i вiдповiдає вимогам П(С)БО 5. 
Чистi активи по балансу 2013 року бiльше розмiру статутного капiталу, що задовольняє вимогам чiнного 
законодавства України. Iнформацiя про власний капiтал надана в фiнансової звiтностi повна та достовiрно i вiдповiдає 
вимогам П(С)БО 5 
Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України. 
ТОВ «НВФ «Аеромех» у вiдповiдностi до проспекту емiсiї опцiонних сертифiкатiв, затвердженого загальними 
зборами учасникiв ТОВ «НВФ «Аеромех» (протокол № 4 вiд 25.04.2012 р випустило iменнi опцiоннi сертифiкати з 
поставкою базового активу серiя А в кiлькостi 400 шт (код цiнних паперiв UA4000144026), серiя B в кiлькостi 325 шт. 
(код цiнних паперiв UA4000144034), серiя С в кiлькостi 110 шт (код цiнних паперiв UA4000144042), серiя D в 
кiлькостi 280 шт. (код цiнних паперiв UA4000144059), серiя Е в кiлькостi 100 шт. (код цiнних паперiв UA4000144067). 
Виконання зобов'язань за опцiонними сертифiкатами забезпечене за рахунок наявностi в емiтента необхiдних 
виробничих потужностей, що дають змогу здiйснювати повний цикл виробництва, обiгових коштiв в достатнiй 
кiлькостi, квалiфiкованого персоналу та iнше. Свiдоцтва про реєстрацiю випускiв опцiонних сертифiкатiв: серiї A 
№08/6/12, дата реєстрацiї 03.07.2012, дата видачi 04.09.2012 в кiлькостi 400 шт, серiї B №09/6/12, дата реєстрацiї 



03.07.2012, дата видачi 04.09.2012 в кiлькостi 325 шт, серiї С № 10/6/12, дата реєстрацiї 03.07.2012, дата видачi 
04.09.2012 в кiлькостi 110 шт, серiї D № 11/6/12, дата реєстрацiї 03.07.2012, дата видачi 04.09.2012 в кiлькостi 280 шт, 
серiї E № 12/6/12, дата реєстрацiї 03.07.2012, дата видачi 04.09.2012 в кiлькостi 100 шт. Згiдно поданих звiтiв 
товариства про результати розмiщення опцiонних сертифiкатiв, зареєстрованих НКЦПФР 04.09.2012 р. опцiоннi 
сертифiкати серiй А, B,C,D,E розмiщеннi 09.08.2012 р. в повному обсязi. 
Станом на 31.12.2013 р на балансi ТОВ «НВФ «Аеромех» опцiоннi сертифiкати не перебувають.  

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв. 
Аудитор згiдно Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв 
облiгацiй мiсцевої позики), затверджено рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. № 1360 та зареєстровано в Мiнiстерствi 
юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096, висловлює думку щодо: 
• Вартiсть чистих активiв товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України 
дотримуються; 
• Вiдсутнi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю ТОВ „НВФ „Аеромех”, що пiдлягала аудиту, та iншою 
iнформацiєю.  
• Загальними зборами учасникiв не приймалось рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього 
аудитора (служби внутрiшнього аудиту); 
• Аудитором не виявленi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 
• Органи управлiння ТОВ „НВФ „Аеромех”:  
- Загальнi збори учасникiв. 
- ТОВ „НВФ „Аеромех” – голова товариства.  
- Одноособовий виконавчий орган товариства – Директор. 
- Ревiзiйна комiсiя. 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 
Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “САН” (код 23482987) 
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 
1769 вiд 26.01.2001 р.,  
продовжено до 04.11.2015 р. 
Мiсцезнаходження 91055 м.Луганськ, Красная Площадь 1/141 
Електронна адреса svetlichnyi_maks@mail.ru 
Телефон (642) 52-74-54, (095) 905-32-00 
Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 
Дата та номер договору 04.11.2013 р., № 32 
Перiод, яким охоплено проведення аудиту 01.01.2013 р. – 31.12.2013 р. 
Дата початку аудиту 07.02.2014 р. 
Дата закiнчення аудиту 20.02.2014 р. 
Директор ТОВ АФ “САН” Н.А.Светлiчна 
(Сертифiкат аудитора серiя А № 003137 вiд 29.05.1997 р.,  
чинний до 29.05.2016 р.) 
20.02.2014 р. 
91055, м. Луганськ, Красна Площа 1/141 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА ФIРМА "АЕРОМЕХ" 

за ЄДРПОУ 31594496 

Територія  за КОАТУУ 4410136900 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 240 

Вид економічної 
діяльності 

 за КВЕД 28.93 

Середня кількість 
працівників 

98  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
91019, Луганська обл., м. Луганськ, вул. 

Кiрова, буд. 43 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)  V 

за міжнародними стандартами фінансової звітності   

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

 

Актив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 74 76 0 

первісна вартість 1001 90 103 0 

накопичена амортизація 1002 16 27 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 301 324 0 

Основні засоби: 1010 2834 2652 0 

первісна вартість 1011 5290 5417 0 

знос 1012 2456 2765 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

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

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 3209 3052 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 5264 5268 0 

Виробничі запаси 1101 2634 3193 0 

Незавершене виробництво 1102 0 81 0 

Готова продукція 1103 2473 1841 0 

Товари 1104 157 153 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 707 1156 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
0 

 
202 

 
0 

з бюджетом 1135 3672 3640 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 4 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 140 40 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 140 40 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 39 0 

Усього за розділом II 1195 9783 10349 0 

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

1200 0 0 0 

Баланс 1300 12992 13401 0 

 

Пасив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4000 4000 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 52 99 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5383 5755 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 9435 9854 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

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

1531 0 0 0 

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

1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 

1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 3310 3310 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 12 10 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 110 104 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 40 32 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 79 61 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 6 30 0 

Усього за розділом IІІ 1695 3557 3547 0 

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

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 12992 13401 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Орсик Сергiй Iванович 

Головний бухгалтер Онучина Наталiя Iванiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА ФIРМА "АЕРОМЕХ" 

за ЄДРПОУ 31594496 

 (найменування)   

 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

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

2000 10751 11466 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 7120 ) ( 7713 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
3631 

 
3753 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

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

2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 660 1211 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1752 ) ( 1893 ) 

Витрати на збут 2150 ( 920 ) ( 1590 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 458 ) ( 1104 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
1161 

 
377 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 17 46 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 4 ) ( 22 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
1174 

 
401 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -229 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
945 

 
401 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 945 401 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 6088 7712 

Витрати на оплату праці 2505 1684 1601 

Відрахування на соціальні заходи 2510 605 599 

Амортизація 2515 338 310 



Інші операційні витрати 2520 1429 2485 

Разом 2550 10144 12707 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Орсик Сергiй Iванович 

Головний бухгалтер Онучина Наталiя Iванiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА ФIРМА "АЕРОМЕХ" 

за ЄДРПОУ 31594496 

 (найменування)   

 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

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

 
3000 

 
11715 

 
15303 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 22 3 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 22 3 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 5976 95 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 8000 ) 

 
( 12604 ) 

Праці 3105 ( 2540 ) ( 1339 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 674 ) ( 635 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 629 ) ( 531 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 152 ) ( 125 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 5 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 477 ) ( 401 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 35 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 70 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 5760 ) ( 526 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 40 -269 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 12 

необоротних активів 3205 20 40 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 155 ) ( 286 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -135 -234 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 118 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 118 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -95 -385 

Залишок коштів на початок року 3405 140 525 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -5 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 40 140 

 

Примітки д/н  

Керівник Орсик Сергiй Iванович 

Головний бухгалтер Онучина Наталiя Iванiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА ФIРМА "АЕРОМЕХ" 

за ЄДРПОУ 31594496 

 (найменування)   

 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 

3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

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

3522 0 0 0 0 

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

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 

3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 

3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
Звiт про рух грошових коштiв складається Емiтентом за 

прямим методом. 

Керівник Орсик Сергiй Iванович 

Головний бухгалтер Онучина Наталiя Iванiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФIРМА "АЕРОМЕХ" 
за ЄДРПОУ 31594496 

 (найменування)   

 
Звіт про власний капітал 

за 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 
Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 

4000 4000 0 0 52 5383 0 0 9435 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 4000 0 0 52 5383 0 0 9435 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 945 0 0 945 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -526 0 0 -526 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 47 -47 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 

4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 0 0 47 372 0 0 419 

Залишок на 
кінець року 

4300 4000 0 0 99 5755 0 0 9854 

 

Примітки д/н 

Керівник Орсик Сергiй Iванович 

Головний бухгалтер Онучина Наталiя Iванiвна 

 


