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 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). 

 

Генеральний директор    Колтунов Георгiй Анатолiйович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-

ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО 

ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04637622 

4. Місцезнаходження: 36002, Україна, Полтавська обл., Шевченкiвський р-н, м. Полтава, вул. 

Європейська, 153 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 59-25-58, 59-25-58 

6. Адреса електронної пошти: polmet@ukr.net 

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): Рішення наглядової ради емітента від 14.04.2021, Протокол засiдання наглядової 

ради №б/н вiд 14.04.2021. 

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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від 

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа 

"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

www.kolan.poltava.ua 27.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

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 мають бути 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  

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

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 про 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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  



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: 

Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi рiчної регулярної iнформацiї ПРАТ "НДI КОЛАН", далi - 

Товариство, емiтент, не надається з наступних причин : 

Товариство не одержувало лiцензiї, тому iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi 

види дiяльностi не надається. 

Товариство не володiє частками (паями) в статутному капiталi (фондi) iнших юридичних осiб, 

створених протягом звiтного року, не надавало активи в якостi внеску, не має прав на 

управлiння iншими юридичними особами, тому вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi 

юридичних осiб вiдсутнi. 

Товариство не має фiлiалiв, не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому iнформацiя не надається. 

Товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольного становища 

та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому обов'язкова 

рейтингова оцiнка емiтента не проводилась. 

Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного та попереднього рокiв не 

приймалося, тому iнформацiя про дивiденди не надається. 

Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв (в тому числi боргових), 

похiдних цiннiх паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.  



Товариство не викупало власнi акцiї, тому iнформацiя про викуп власних акцiй протягом 

звiтного перiоду не надається. 

Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть, не займається виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та 

реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не 

надається. 

Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, цiльовi 

облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будiвництва, не має кредитних договорiв (договорiв позики), права вимоги 

за якими забезпечено iпотеками, тому iнформацiя не надається. 

В полi "Вiдсоток акцiй, якi належать засновнику" вказано вiдсоток акцiй засновникiв на кiнець 

звiтного перiоду. Товариство не має фiзичних осiб-засновникiв, тому iнформацiя про фiзичних 

осiб-засновникiв та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток) вiдсутня. 

Юридичнi особи, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента, вiдсутнi, тому iнформацiя про 

юридичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається. 

В емiтента немає iнформацiї про укладенi акцiонерами договори. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I 

КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПРАТ "НДI КОЛАН" 

3. Дата проведення державної реєстрації 
 15.01.1992 

4. Територія (область) 
 Полтавська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  
 3174975 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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) 
 73 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i 

технiчних наук 

 28.29 - Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у 

 45.31 - Оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв 

10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

 АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 

2) IBAN 

 UA353052990000026003011208404 

3) поточний рахунок 

 UA353052990000026003011208404 

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

у іноземній валюті 

 АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 

5) IBAN 

 UA353052990000026003011208404 

6) поточний рахунок 

 UA353052990000026003011208404 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 
1 917/631/19 СХIДНИЙ 

АПЕЛЯЦIЙНИЙ 

ГОСПОДАРСЬКИЙ 

СУД 

ПРАТ "НДI КОЛАН" СП "Полтавська 

газонафтова 

компанiя" 

 Стягнення заборгованостi у сумi 

458 727, 67 грн. за договором 

найму (оренди) вiд 29.07.2005 в 

частинi оплати орендної плати 

за користування об`єктом 

оренди та вiдшкодування витрат 

на утримання нерухомого 

майна.  

На розглядi 

Опис: 
07 грудня 2020 року  СХIДНИЙ АПЕЛЯЦIЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД (проспект Незалежностi, 13, мiсто Харкiв, 61058) розглянувши апеляцiйну скаргу 

Приватного акцiонерного товариства Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН (вх. 

№ 3112 П/2) на рiшення Господарського суду Полтавської областi вiд 28.09.2020 у справi №917/631/19 (прийняте у примiщеннi Господарського суду Полтавської 

областi суддею Киричук О.А., повний текст рiшення складено 08.10.2020)  ухвалив, зокрема, 1.Поновити Приватному акцiонерному товариству Науково-дослiдний i 

конструкторсько-технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН пропущений процесуальний строк на апеляцiйне оскарження 

рiшення Господарського суду Полтавської областi вiд 28.09.2020 у справi №917/631/19. 
2.Вiдкрити апеляцiйне провадження за апеляцiйною скаргою Приватного акцiонерного товариства Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут 

емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН (вх. № 3112 П/2) на рiшення Господарського суду Полтавської областi вiд 28.09.2020 у справi 

№917/631/19. 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 
Вид стягнення 

Інформація про 

виконання 

1 0002205004, 

14.01.2020 
ГУ ДПС у 

Полтавськiй областi 
штраф сплачений 

Опис: 
штраф за порушення граничних строкiв реєстрацiї податкових накладних, сума 2 764,15 

2 0000905004, 

22.01.2020 
ГУ ДПС у 

Полтавськiй областi 
штраф сплачений 

Опис: 
штраф за порушення строку сплати земельного податку з юридичних осiб, сума 1 879,21 грн. 

3 0005195033, 

23.01.2020 
ГУ ДПС у 

Полтавськiй областi 
штраф сплачений 

Опис: 
штраф за несвоєчасну сплату ЄСВ, сума 89 484,38 грн. 

4 0016575004, 

26.03.2020 
ГУ ДПС у 

Полтавськiй областi 
штраф сплачений 

Опис: 
штраф за порушення строку сплати податку на нерухоме майно, сума 889,21 грн. 

5 Ю-91761-50, 

10.08.2020 
ГУ ДПС у 

Полтавськiй областi 
штраф сплачений 

Опис: 
штраф за несвоєчасну сплату ЄСВ, сума 23 577,47 

6 0039150411, 

17.12.2020 
ГУ ДПС у 

Полтавськiй областi 
штраф сплачений 

Опис: 
штраф за затримку сплати земельного податку з юридичних осiб, сума 13,47 грн. 
 

XI. Опис бізнесу 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Протягом звiтного перiоду вiдповiдно до статуту Товариства та рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 26.04.2018 (протокол № 1), управлiння Товариством та контроль за його 

дiяльнiстю здiйснювалось наступними органами управлiння: а) загальнi збори акцiонерiв; б) 

наглядова рада; в) генеральний директор.  

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли 

Товариство не створювало.  

Протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi управлiння Товариства змiн 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 
Протягом звiтного перiоду середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 

становила 65,8 особи, середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом 7,6 осiб, на 

пiдставi цивiльно-правового договору - 6 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах 

неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа. Фонд оплати працi в звiтному роцi становив 

3294 тис. грн., який зменшився через зупинки виробництва протягом року внаслiдок 

протиепiдемiчних заходiв. 



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 
Товариство не належить до об'єднань пiдприємств. 

Cпільна 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 
Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть 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 
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного 

перiоду не поступало. 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Основнi положення облiкової полiтики 

1.Основнi засоби 

Об'єкти основних засобiв облiковуються за iсторичною собiвартiстю за мiнусом подальшої 

накопиченої амортизацiї.  

Наступнi витрати включаються до балансової вартостi активу або визнаються як окремий актив 

у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання компанiєю майбутнiх економiчних вигод i собiвартiсть 

об'єкта може бути достовiрно оцiнена. Визнання балансової вартостi замiщеної частини об'єкта 

основних засобiв, припиняється. Iншi витрати, в тому числi витрати на поточний ремонт i 

технiчне обслуговування, вiдображаються в звiтi про сукупний дохiд у тому фiнансовому перiодi, 

в якому вони були понесенi. 

Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх iстотного компонента з балансу вiдбувається 

при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод 

вiд використання або вибуття даного активу.  

2.Нематерiальнi активи. 

Нематерiальнi активи включають придбанi права на використання програмного забезпечення та 

патенти на винаходи. Технiчнi рiшення за патентами використовуються у господарськiй  

дiяльностi Товариства, вiд використання рiшень за патентами  Товариство має економiю 

сировинних ресурсiв, покращення технологiчних процесiв, забезпечення процесiв утилiзацiї, 

збереження екологiї, покращення умов працi тощо. Впровадження патентiв забезпечує 

конкурентоспроможнiсть  виробництва на  ринку аналогiчної продукцiї, та направлено на 

отримання додаткових доходiв та забезпечення патентної чистоти продукцiї, що випускається 

товариством. 

Товариство працює над реєстрацiєю iнших патентiв на винаходи, i в наступних перiодах очiкує 

надходження вiд них економiчних вигiд. 

3.Запаси.  

Облiк та вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв  здiйснюється за iсторичною собiвартiстю. 

Собiвартiсть запасiв при вибуттi визначається   за методом ФIФО. 

Запаси  оцiнюються в звiтностi за вартiстю придбання плюс вартiсть на доставку , зменшенi на 

суму будь-якого знецiнення. 

Незавершене виробництво вiдображається в звiтностi за фактичними прямими витратами та 

розподiленими постiйними та змiнними витратами на дату звiтностi. Готова продукцiя 

вiдображається в звiтностi за фактичною виробничою собiвартiстю та будь-якими витратами на 

доведення до стану, придатному  для реалiзацiї згiдно iснуючих технiчних стандартiв. 

Будiвельнi матерiали , придбанi з метою спорудження основних засобiв, вiдображаються в 

звiтностi в складi основних  засобiв. 



Запаси,  вiд яких не очiкується отримання економiчних вигiд, не вiдображаються в складi активiв 

i вiдносяться до витрат перiоду.   

Вартiсть реалiзованих запасiв визнається витратами перiоду. 

4.Грошовi кошти та їхнi еквiваленти. 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi, на рахунках в банках, в дорозi та грошових 

документiв. 

5.Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовi активи класифiкуються на наступнi спецiальнi категорiї: а) фiнансовi активи, що 

утримуються для продажу; б) кредити та дебiторську заборгованiсть. 

Класифiкацiя залежить вiд характеру фiнансових активiв, i визначається на момент первiсного 

визнання. Звичайнi придбання або продаж фiнансових активiв визнаються та припиняють 

признаватися на дату здiйснення операцiї. Звичайнi операцiї з продажу придбання являються 

операцiями придбання та продажу фiнансових активiв, котрi потребують доставки активiв на 

протязi певного перiоду часу згiдно нормативно-правових актiв чи прийнятих на вiдповiдному 

ринку актiв. 

6.Дебiторська заборгованiсть.   

Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за виключенням дебiторської 

заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв) та первiсно оцiнюється за 

справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного 

визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю,  iз 

застосуванням методу  ефективного вiдсотка. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся 

збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв 

iз застосуванням рахунку резервiв. 

7.Оренда. 

Товариство - орендар.  

Оренда майна, за якою орендодавець фактично зберiгає всi ризики та вигоди, пов'язанi з правом 

власностi на об'єкти оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Товариство має договори  

операцiйної оренди виробничих машин та обладнання для господарської дiяльностi. Платежi за 

договорами   операцiйної оренди рiвномiрно списуються на витрати протягом строку дiї оренди i 

включаються до складу загальновиробничих витрат, що є частиною собiвартостi виробленої 

продукцiї. 

Товариство - орендодавець. 

Товариство вiдображає у звiтi про фiнансовий стан необоротнi активи - будiвлi та споруди, що є 

предметом операцiйної оренди. Дохiд вiд операцiйної оренди визнається у звiтi про  фiнансовi 

результати лiнiйним методом протягом строку оренди як доходи вiд реалiзацiї послуг. Витрати, 

пов'язанi з утриманням об'єктiв оренди, крiм тих, що капiталiзуються, вiдносяться до 

собiвартостi реалiзованих послуг. 

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), середньо реалізаційні 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  
Основними видами дiяльностi Товариства є науковi дослiдження, розробка i впровадження у 

виробництво, виготовлення, утилiзацiя i рециклiнг автомобiльних масляних фiльтрiв; оренда 

нерухомого майна.  

Основним видом продукцiї, яку випускає Товариство є маслянi фiльтри для двигунiв 

внутрiшнього згоряння торгової марки КОЛАН.  

Обсяги доходу вiд реалiзацiї продукцiї за 2020 рiк за видами дiяльностi: 

1.Реалiзацiя автомобiльних фiльтрiв 3271 тис.грн.  

2.Здача в оренду нерухомого майна 573 тис.грн. 

3. Продаж основних засобiв 6217,4 тис.грн 

Обсяги виробництва Товариством масляних фiльтрiв в 2020 роцi склали : 50 тис.штук, 

реалiзовано 60 тис. шт., значно зменшились через вiдсутнiсть обiгових коштiв, та карантиннi 

обмеження, накладенi як на виробника та i на споживачiв фiльтрiв. 

Випуск та реалiзацiя продукцiї залежить вiд сезонних змiн: найбiльше реалiзацiя вiдбувається 

весною та восени. Основнi ринки збуту - Україна, Росiйська Федерацiя. Збут продукцiї 

вiдбувається як по прямим поставкам так i через дистриб'юторськi фiрми. Генеральним дилером 

в Росiйськiй Федерацiї є ООО "АвтоСтарт" (Нижний Новгород), генеральним дистриб'ютором в 

Росiйськiй Федерацiї є ООО Нижегородское НТП "КОЛАН" (Нижний Новгород), збут фiльтрiв 

КОЛАН в Українi вiдбувається через дилерiв : ООО "ТПК "ОМЕГА-Автопоставка" (Харкiв), 

ООО "ЦентрГАЗзапчасть" (Запорiжжя), "Автозапчастина" (Київ). 

Основними джерелами сировини є вiтчизняна сировина та комплектуючi iз Нiмеччини. Цiни на 

сировину мають постiйну тенденцiю до збiльшення.  

Ризики в дiяльностi емiтента подiляються на 1) полiтичнi - бюджетних ресурсiв на пiдтримку 

конкурентоспроможностi машинобудiвної галузi не видiляється; можливостi держрегулювання 

iмпорту-експорту обмеженi нормами СОТ; 2)  економiчнi - цiновi коливання на монопольному 

сировинному ринку i ринку енергоресурсiв;  3) соцiальнi - низька престижнiсть працi у 

виробничiй сферi, зниження привабливостi працi в машинобудуваннi; 4) технологiчнi - значне 

зношування активної частини основних фондiв, низький рiвень автоматизацiї та iнтелекту 

технологiї виробництва у машинобудуваннi. Цi ризики становлять загрозу стабiльному розвитку 

галузi машинобудування країни.  

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  
Фактiв придбання активiв або вiдчуження активiв Товариством в 2015-2018 роках не було.  

В 2019 роцi вiдчуджено з балансу Товариства примiщення в адмiнiстративному корпусi площею 

265,4 м2 з дозволу загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 18.01.2018р. 

В 2020 роцi вiдчуджено з балансу Товариства примiщення в адмiнiстративному корпусi площею 

1642,1 м2 з дозволу позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 

18.01.2018р.; примiщення в iнженерно-лабораторному корпусi площею 147,3 м2 з дозволу 

наглядової ради Товариства вiд 30.07.2020р. 

Значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю Товариство на даний 

час не планує.  

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, у тому числі вже зроблених, опис методу 



фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 
Основнi засоби Товариства в розрiзi груп виглядають станом на звiтну дату 31.12.2020 таким 

чином :  будiвлi та споруди - за залишковою вартiстю 1449 тис.грн. - складають 94,5%  вiд 

балансової вартостi ОЗ Товариства (виробничi корпуси 1969-1973 рокiв побудови, серед iнших - 

автогаражи, склади, пункти охорони 1966-1984 рокiв побудови), машини i обладнання - за 

залишковою вартiстю 52 тис.грн. - складають 3,4%  вiд балансової вартостi ОЗ Товариства 

(станки, печi, преси, прибори, iнш. обладнання); транспорт (автомобiлi марок ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ, 

МАЗ, КАМАЗ)  - за залишковою вартiстю 14 тис.грн. - складають 1%  вiд балансової вартостi ОЗ 

Товариства; меблi, прилади, офiсне обладнання, МНМА, найбiльш чисельна за кiлькiстю об'єктiв 

група ОЗ Товариства, за залишковою вартiстю 19 тис.грн - складають 1,1%  вiд балансової 

вартостi ОЗ Товариства.  

Товариство передало вiдповiдно до договору оренди в в оренду основнi засоби по групi будiвлi 

та споруди первiсною балансовою вартiстю 584 тис.грн.; Ступiнь використання ОЗ Товариства - 

80%, коефiцiентзносу ОЗ Товариства 66,1%. Значна частина виробничих потужностей 

Товариства (36%) в законсервованому станi в наслiдок моральної вiдсталостi. Капiтальне 

будiвництво на даний час не планується. Екологiчнi питання не впливають на використання 

активiв Товариства.  

Мiсцезнаходження основних засобiв Товариства: м. Полтава, вул.Європейська, 153. 

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

економічних обмежень 
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента. 

Нестабiльне економiчне середовище в країнi, невизначенiсть нацiонального податкового 

законодавства збiльшує ризики сплати Товариством додаткових податкiв, штрафiв, пенi. 

Але знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до свiтових валют є позитивним фактором 

для Товариства в цей час, оскiльки веде до збiльшення доходiв Товариства вiд експорту та 

зниженню витрат Товариства в перерахунку на iноземну валюту, таким чином продукцiя 

Товариства стає бiльш конкурентноздатною, як в країни, та i за її межами. 

Частка комплектуючих з Нiмеччини (в грошовому вимiрi) в собiвартостi продукцiї - незначна, 

тому знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до євро не веде до значного збiльшення 

витрат на виробництво. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 
Основними джерелами формування капiталу Товариства є доходи вiд реалiзацiї продукцiї та 

послуг та статутний капiтал. Завданням для управлiння капiталом є забезпечення можливостi 

безперервного функцiонування з метою отримання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших 

зацiкавлених осiб. Полiтика Товариства по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i 

пiдтримку оптимальної структури капiталу i зменшення витрат. 

Станом на кiнець звiтного 2020 року структура пасивiв Товариства виглядала наступним чином: 

власний капiтал - 22%, позиковий капiтал - 78% (поточнi зобов'язання). Вiдносно попереднього 

перiоду змiни в структурi джерел фiнасування: частка власного капiталу збiльшилась за рахунок 

надходжень вiд продажу основних засобiв з балансу Товариства. 

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

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Iнформацiя щодо договорiв, укладених, але ще не виконаних на кiнець звiтного перiоду, вiдсутня. 

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) 
Фiнансово-економiчний стан Товариства залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень, 

змiн чинного законодавства, насамперед, податкового, митного, антимонопольного, 



корпоративного.  

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

та розробку за звітний рік 
За звiтний перiод дослiдження проводились  в iнiцiативному порядку, без залучення стороннiх 

джерел фiнансування. 

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

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

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

довільній формі 
Пiсля звiтної дати балансу не виявленi помилки або порушення законодавства, якi привели до 

спотворення даних фiнансової звiтностi, не створювались дочiрнi i асоцiйованi пiдприємства, 

рiшення про реорганiзацiю Товариства та про припинення операцiй, що становлять значну 

частину основної дiяльностi не приймалося. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 

Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Вищий орган 

Товариства 
Загальнi збори Товариства Акцiонери Товариства 

Наглядова рада 

Товариства 
Колегiальний орган (три особи) : голова 

наглядової ради, члени наглядової ради 

(двi особи) 

Надiктов Вiктор Миколайович - голова 

наглядової ради (частка акцiонера в 

статутному капiталi 1,226032%) 
Мороз Олександр Степанович - член 

наглядової ради (частка акцiонера в 

статутному капiталi 0,423323%) 
Подгорний Юрiй Володимирович - член 

наглядової ради (частка акцiонера в 

статутному капiталi 0,248041%) 
Генеральний 

директор 
Одноосiбний виконавчий орган 

Товариства - генеральний директор 
Колтунов Георгiй Анатолiйович, частка 

акцiонера в статутному капiталi 

80,2131%. 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада 
Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Рік 

народження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та 

посада, яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Генеральний директор 
Колтунов Георгiй 

Анатолiйович 
1966 

вища, Полтавський 

будiвельний 

iнститут, iнженер-

будiвельник 

36 

ВАТ "НДI емальхiммаш i 

НТ", 04637622, 1996-

2002рр- комерцiйний 

директор, з 2002р. 

генеральний директор 

26.04.2018, на 

шiсть рокiв 

Опис: 
Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, Положенням про генерального 

директора та трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. До компетенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, 

пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової 

ради.  
За виконання обов'язкiв генеральний директор отримує заробiтну плату. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується. 
Письмової згоди на розкриття розмiру заробiтної плати фiзична особа не надала.  
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.  
Обiймає посаду генерального директора ТОВ "Полтавське НТП "КОЛАН"(код за ЄДРПОУ 13960871, мiсцезнаходження: вул. Челюскiна, 13, м. 

Полтава, 36010). 
Загальний стаж роботи-36 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв- генеральний директор.  
В звiтному роцi у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiн не було. 

2 

Голова наглядової 

ради 
Надiктов Вiктор 

Миколайович 
1940 

вища, Харкiвський 

авiацiйний iнститут, 

iнженер-механiк 
57 

НДI емальхiммаш, 

04637622, 1991-1996рр. - 

завiдувач вiддiлом, з 1996р. 

- голова ради акцiонерiв, 

завiдувач бюро iновацiйної 

дiяльностi i корпоративного 

управлiння, з 22.04.2010 - 

голова наглядової ради, 

завiдувач бюро iновацiйної 

дiяльностi i корпоративного 

управлiння 

26.04.2018, на 

три роки 

Опис: 
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим 



договором, що укладається з ним.  
Письмової згоди на розкриття розмiру винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується. 
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 
Загальний стаж роботи-57 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-завiдувач бюро, голова наглядової ради. 
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiни вiдсутнi. 

3 

Член наглядової ради 
Подгорний Юрiй 

Володимирович 
1965 

вища, Полтавський 

iнженерно-

будiвельний 

iнститут, 

спецiальнiсть- 

промислове i 

цивiльне 

будiвництво 

38 

ВАТ "НДIемальхiммаш", 

04637622, з 1997р. - 

начальник ремонтно-

будiвельної групи, з 2001р. 

По 03.07.2020 -заступник 

генерального директора по 

будiвництву 

26.04.2018, на 

три роки 

Опис: 
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим 

договором, що укладається з ним.  
Письмової згоди на розкриття розмiру винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачується. 
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 
Загальний стаж роботи-38 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-заступник генерального директора по будiвництву.  
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiни вiдсутнi. 
 

4 

Член наглядової ради 
Мороз Олександр 

Степанович 
1945 

середньо-технiчна, 

Полтавський 

електротехнiчний 

технiкум, енергетик 

55 

ВАТ "НДIемальхiммш i 

НТ", 04637622, з 1996р. - 

технiчний директор. З 

квiтня 2008 до цього часу -

технiчний директор 

26.04.2018, на 

три роки 

Опис: 
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим 

договором , що укладається з ним.  
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не 

виплачується. 
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдпримствах. 
Загальний стаж роботи-55 років. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-заступник директора, технiчний директор.  
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи змiни вiдсутнi. 

5 
Виконуюча обов'язки 

головного бухгалтера 
Бурда Наталiя Григорiвна 1952 

вища, Томський 

полiтехнiчний 
50 

ВАТ "НДI емальхiммаш i 

НТ КОЛАН", 04637622, з 

21.01.2019, 

безстроково 



iнститут, 

кiбернетика 

електричних систем 

01.04.2004 бухгалтер, з 

11.10.2004 заступник 

головного бухгалтера 

Опис: 
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановленi посадовою iнструкцiєю, яка затверджена генеральним директором 

Товариства.  
Головному бухгалтеру виплачується заробiтна плата.  
Письмову згоду на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не 

виплачується. 
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.  
Обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Полтавське НТП "КОЛАН"(код за ЄДРПОУ 13960871, мiсцезнаходження: вул.Челюскiна, 13, м. 

Полтава, 36010). 
Загальний стаж роботи- 50 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.  
Вiдповiдно до наказу №4-к вiд 18.01.2019 покладено обов'язки головного бухгалтера ПАТ "НДI КОЛАН" на Бурду Наталiю Григорiвну, заступника 

головного бухгалтера, з 21. 01.2019, до прийняття на вакантну посаду працiвника.  
Протягом звiтного року у персональному складi вищезазначеної посадової особи зміни відсутні. 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 
Генеральний директор Колтунов Георгiй Анатолiйович 509 333 80,213079 509 333 0 
Голова наглядової ради Надiктов Вiктор Миколайович 7 785 1,226032 7 785 0 
Член наглядової ради Подгорний Юрiй Володимирович 1 575 0,248041 1 575 0 
Член наглядової ради Мороз Олександр Степанович 2 688 0,423323 2 688 0 
Виконуюча обов'язки 

головного бухгалтера 
Бурда Наталiя Григорiвна 0 0 0 0 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(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) 

Мiнмашпром 00013942 
01133, Київська обл., - р-н, 

м.Київ, вул.Сурiкова,3 
0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 
  

Усього 0 
 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету 

дiяльностi, визначених статутом товариства, та основних напрямкiв дiяльностi, затверджених 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить 

вiд прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього 

середовища, а саме: ефективної фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення 

кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. 

2. Інформація про розвиток емітента 
Товариство є правонаступником усiх майнових та немайнових прав i обов'язкiв Публiчного 

акцiонерного товариства "Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут 

емальованого хiмiчного обладнання", яке рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 

2018 року змiнило тип акцiонерного товариства з публiчного на приватний i змiнило 

найменування на приватне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i конструкторсько-

технологiчний iнститут емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН". 

Основний вид продукцiї  ПРАТ "НДI КОЛАН": виробництво фiльтрiв очистки масла. 

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, зокрема інформацію про: 
Товариство, протягом звiтного перiоду не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо 

похiдних цiнних паперiв.  

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення 

таких основних заходiв: 

 - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. 

Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та 

несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а 

також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю 

пiдприємства;  



- оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв;  

- визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими 

видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером 

здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним 

рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв, визначенням 

розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами 

фiнансових ризикiв. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного 

виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику. 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з 

урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв 

iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до 

цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. 

Фiнансовi iнструменти товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та 

кредиторську заборгованiсть. Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй 

операцiйнiй дiяльностi.  

Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик 

лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним 

iз цих ризикiв. Для дiяльностi товариства, в основному, характернi фiнансовi ризики у результатi 

ринкових змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок.  

Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на 

момент їх погашення. Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним 

фiнансуванням i гнучкiстю у використаннi умов кредитування.  

Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою 

лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. 

Вiдповiдно до планiв Товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок 

надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.  

Товариство не залучає кредитнi ресурси. Надходжень вiд операцiйної дiяльностi достатньо для 

своєчасного погашення зобов'язань 

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фiнансовi збитки у випадку, 

якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським 

договором.  

Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають товариство на iстотну концентрацiю 

кредитного ризику, переважно включають грошовi кошти та їх еквiваленти, а також торгову 

дебiторську заборгованiсть.  

Товариство переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з 

надiйною репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг 

фiнансового стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти.  

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою 

грошових коштiв та їх еквiвалентiв.  

Товариство здiйснює операцiї тiльки з перевiреними i кредитоспроможними клiєнтами на 

внутрiшньому та зовнiшньому ринках.  

Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.  

Управлiння капiталом. Полiтика управлiння капiталом направлена на забезпечення i пiдтримання 

оптимальної структури капiталу для скорочення загальних витрат на капiтал, якi виникають, та 

гнучкостi у питаннях доступу до ринкiв капiталу.  

Керiвництво здiйснює регулярний монiторинг структури капiталу i може вносити коригування у 

полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, 

тенденцiях ринку або своєї стратегiї розвитку. 

4. Звіт про корпоративне управління: 



1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство власного кодексу корпоративного управлiння не розробляло, тому в питаннях 

корпоративного управлiння керується, правилами та процедурами прийняття рiшень щодо 

дiяльностi Товариства та здiйснення контролю, а також розподiлом прав i обов'язкiв мiж 

органами Товариства та його акцiонерами стосовно управлiння Товариством, що передбаченi 

Законом України "Про акцiонернi товариства", статутом Товариства, затвердженим рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв. 

Корпоративне управлiння Товариства - це система вiдносин мiж акцiонером Товариства, членами 

органiв управлiння та контролю, споживачами, контрагентами та iншими зацiкавленими у 

дiяльностi Товариства особами, а також органами державної влади. Цi вiдносини базуються на 

принципах: управлiння; звiтностi; контролю; вiдповiдальностi. 

Товариство сприяє реалiзацiї та захисту прав i законних iнтересiв акцiонера Товариства, зокрема: 

" право акцiонера на участь в управлiннi Товариством; 

" право на обрання (призначення) до складу наглядової ради, виконавчого органу з 

урахуванням умов, визначених Статутом Товариства та законодавством;  

" право на отримання дивiдендiв; 

" право на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або частини вартостi 

такого майна;  

" право на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 

У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується 

емiтент, не наводиться. 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування 

перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, 

Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на 

зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 

Товариство добровiльно застосовує принципи та рекомендацiї щодо ефективного 

корпоративного управлiння, що вiдображенi в "Принципах корпоративного управлiння", затв. 

Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014  № 955.  

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану 

понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що 

застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та 

Статутом Товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. 

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 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 



 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 18.09.2020 

Кворум зборів 99,92 

Опис Питання, розглянутi на рiчних загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулись 

18.09.2020, та рiшення, прийнятi з вiдповiдних питань: 
З першого питання "Обрання голови i членiв лiчильної комiсiї, секретаря 

загальних зборiв, затвердження регламенту та порядку проведення загальних 

зборiв." вирiшено: 
1.1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: голова лiчильної комiсiї Бiлозерова 

I.В., члени лiчильної комiсiї - Чернявська Л.А., Надiктова Н.М. 
1.2. Обрати секретарем загальних зборiв Бiлозерову I.В. 
1.3. Затвердити регламент та порядок проведення  загальних зборiв : доповiдь - до 

20 хв., виступи по обговоренню - до 5 хв., для повторного виступу i довiдок - до 3 

хв. Прохання про надання слова для виступу подавати головi зборiв у письмовiй 

формi iз вказанням питання порядку денного. Перерва до 10 хв. в роботi зборiв 

буде зроблена пiсля голосування з усiх питань порядку денного пiд час пiдрахунку 

голосiв лiчильною комiсiєю. 
З другого питання "Звiт генерального директора про результати дiяльностi 

товариства за 2018-2019 роки, та основнi напрями дiяльностi товариства на 2020 

рiк. Затвердження звiту." вирiшено: 
Затвердити звiт генерального директора про результати дiяльностi товариства за 

2018-2019 роки,  та основнi напрями дiяльностi товариства на 2020 рiк. 
З третього питання "Звiт наглядової ради за 2018-2019 роки. Затвердження звiту." 

вирiшено: 
Затвердити звiт наглядової ради за 2018-2019 роки. 
З четвертого питання "Затвердження рiчних звiтiв товариства за 2018-2019 роки. 

Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку)." 
вирiшено: Затвердити рiчнi звiти товариства за 2018, 2019 роки. Прибуток за 2018 

рiк не розподiляти; збиток за 2019 рiк покрити за рахунок нерозподiленого 

прибутку минулих рокiв, за рахунок резервного капiталу, за рахунок прибутку 

наступних перiодiв. 
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

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

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 



Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 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 (зазначити) Позачерговi збори в звiтному роцi не проводились. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

Позачерговi збори в 

звiтному роцi не 

проводились. 

Інше (зазначити) 

Позачерговi збори в 

звiтному роцi не 

проводились. 

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

В 2020 роцi Товариство рiчнi загальнi збори 

проведено 18.09.2020. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

Позачерговi збори в звiтному роцi не 

проводились. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  



 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Надiктов Вiктор Миколайович, голова 

наглядової ради, акцiонер Товариства 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Голова наглядової ради: 

1) органiзовує роботу наглядової ради; 

2) скликає засiдання наглядової ради та головує на них, 

затверджує порядок денний засiдань, забезпечує дотримання 

порядку денного засiдань; 

3) забезпечує, щоб стратегiчнi питання Товариства мали 

прiоритет в обговореннi на засiданнi наглядової ради; 

4) заохочує та сприяє вiдкритому та критичному обговоренню 

питань на засiданнi наглядової ради; 

5) забезпечує, щоб рiшення наглядової ради приймалися на 

пiдставi документiв та iнформацiї, якi члени наглядової ради 

отримують завчасно перед засiданням, аби мати змогу вивчити 

питання та прийняти щодо нього виважене рiшення; 

6) забезпечує органiзацiю ведення протоколiв засiдань наглядової 

ради та їх зберiгання; 

7) готує звiт та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про 

дiяльнiсть наглядової ради; 

9) забезпечує проведення оцiнки роботи наглядової ради; 

10) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та 

посадовими особами Товариства. 

 

Мороз Олександр Степанович, член 

наглядової ради, акцiонер Товариства 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член наглядової ради зобов'язаний: 

-готуватися до засiдань наглядової ради, у тому числi: 

знайомитися з порядком денним засiдання, вивчати матерiали, у 

тому числi проекти рiшень засiдання наглядової ради; 

-у випадку виникнення труднощiв при формуваннi позицiї з 

питань порядку денного, запитувати додатковi документи, 

iнформацiю, вiдомостi тощо до дати проведення засiдання; 

-приймати участь у пiдготовцi до розгляду, в розглядi, в 

обговореннi питань порядку денного на засiданнi наглядової 

ради, виступати в якостi доповiдача, опонента; 

-не пропускати без поважної причини засiдань наглядової ради; 

-приймати участь у голосуваннi на засiданнях наглядової ради з 

усiх питань порядку денного; 

-не передавати своє право голосу iншим особам, у т.ч. iншому 

члену наглядової ради; 

-особисто виконувати свої права i нести обов'язки; 

-дiяти добросовiсно i розумно в межах надiлених повноважень; 

-не розголошувати данi, що становлять iнформацiю з обмеженим 

доступом - конфiденцiйну iнформацiю, комерцiйну таємницю 

тощо; 

-своєчасно i повно виконувати рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв; 



-утримуватися вiд вчинення дiй, що могли б призвести до 

виникнення конфлiкту iнтересiв мiж iнтересами члена наглядової 

ради та iнтересами товариства. 

 

Подгорний Юрiй Володимирович, член 

наглядової ради, акцiонер Товариства 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член наглядової ради зобов'язаний: 

-готуватися до засiдань наглядової ради, у тому числi: 

знайомитися з порядком денним засiдання, вивчати матерiали, у 

тому числi проекти рiшень засiдання наглядової ради; 

-у випадку виникнення труднощiв при формуваннi позицiї з 

питань порядку денного, запитувати додатковi документи, 

iнформацiю, вiдомостi тощо до дати проведення засiдання; 

-приймати участь у пiдготовцi до розгляду, в розглядi, в 

обговореннi питань порядку денного на засiданнi наглядової 

ради, виступати в якостi доповiдача, опонента; 

-не пропускати без поважної причини засiдань наглядової ради; 

-приймати участь у голосуваннi на засiданнях наглядової ради з 

усiх питань порядку денного; 

-не передавати своє право голосу iншим особам, у т.ч. iншому 

члену наглядової ради; 

-особисто виконувати свої права i нести обов'язки; 

-дiяти добросовiсно i розумно в межах надiлених повноважень; 

-не розголошувати данi, що становлять iнформацiю з обмеженим 

доступом - конфiденцiйну iнформацiю, комерцiйну таємницю 

тощо; 

-своєчасно i повно виконувати рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв; 

-утримуватися вiд вчинення дiй, що могли б призвести до 

виникнення конфлiкту iнтересiв мiж iнтересами члена наглядової 

ради та iнтересами товариства. 

 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Протягом звiтного 2020 року діяв склад наглядової ради 

Товариства, обраний за рішенням річних загальних зборів 

акціонерів ПАТ “НДІ КОЛАН” від 26.04.2018 р. у складі трьох 

осіб з терміном повноважень 3 (три) роки до 26.04.2021. 

Протягом 2020 року вiдбулися засiдання наглядової ради 

Товариства, а саме:   

1) 05.02.2020 на засіданні наглядової ради заслухано та 

затвержено інформацію про річний баланс та результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році. 

2) 17.04.2020 на засіданні наглядової ради затверджено фінансову 

звітність Товариства за 1 квартал 2020 року; заслухано та 

прийнято до відома інформацію про законодавчі зміни, що 

дозволяють відтермінувати строки проведення річних загальних 

зборів за результатами 2019 року і строки розкриття річної 

інформації.  

 

3) 30.07.2020 на засіданні наглядової ради розглядалося питання і 



винесено рішення скликати річні загальні збори акціонерів на 18 

вересня 2020 року, 

розглядалося звернення генерального директора і винесено 

рішення надати згоду на відчуження (продаж) нерухомого майна 

площею 150,1 м2 на першому поверсі інженерно-лабораторного 

корпусу та надано згоду на вчинення Товариством відповідного 

значного правочину. 

4) 18.11.2020  на засіданні наглядової ради розглядалося питання 

і винесено рішення про затвердження результатів щорічної 

інвентаризації активів і зобов’язань та оформлення її результатів 

(протоколу). 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) д/в  

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

Комiтети не створювались 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

д/в 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Внутрiшня структура наглядової ради : голова наглядової ради, 

члени наглядової ради (двi особи). Комiтети в складi наглядової 

ради не створювалися. 

Роздiл "оцiнка роботи наглядової ради" не заповнюється 

приватним акцiонерним товариством. 

 

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 (зазначити) 

Iнша iнформацiя не надається. 
 X 

 



Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити) Iнша iнформацiя не надається. 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть) д/в 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Одноосiбний виконавчий 

орган - генеральний 

директор Колтунов Георгiй 

Анатолiйович 

Відповідно до чинної редакції Статуту, генеральний директор 

Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який 

здійснює керівництво його поточною діяльністю. 

Станом на 31.12.2020 року генеральний директор Товариства – 

Колтунов Георгій Анатолійович, який обраний на посаду 

26.04.2018р. на строк 6 (шість) років, приступив до виконання 

обов’язків генерального директора ПРАТ "НДІ КОЛАН" 

24.12.2019р.  

З директором Товариства укладено відповідний контракт (від 

24.12.2019 р.), строк повноважень, згiдно контракту – до 

26.04.2024р. 

До компетенцiї Генерального директора належить: 

- без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних 

установах, в  судах та органах прокуратури, пiдприємствах всiх 

форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх 

правоохоронних та контролюючих органах;  

- вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати всi 

юридично значимi дiї, пiдписувати будь-якi договори та 

зовнiшньоекономiчнi контракти; 

- здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової 

ради та Положенням про генерального директора;  

- представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами 



господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї 

України, так i за її межами; 

- видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання;  

- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в т. ч. головного 

бухгалтера; 

- в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i 

давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками 

Товариства;  

- встановлювати форми, системи та порядок оплати працi 

працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства 

України, затверджувати штатний розпис Товариства, визначати 

розмiри посадових окладiв працiвникiв Товариства; 

- пiдписувати Колективний договiр; 

- вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, 

брати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого 

голосу; 

- затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; 

- заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової 

дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з 

чинним законодавством України; 

- розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до 

законодавства України, Статуту Товариства та Положення про 

генерального директора; 

- вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, 

пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що 

стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти 

iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом 

позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в т. ч. 

повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, 

визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову 

угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ 

до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних 

дiй iншiй особi; 

- виносити в установленому порядку на розгляд Наглядової ради, 

Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

- виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної 

дiяльностi Товариства. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Особа, яка здiйснює повноваження директора, приймає рiшення 

одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, 

визначених статутом та законом. Письмово рiшення директора 

оформлюються у формi наказу чи розпорядження. 

Загальний опис прийнятих директором рiшень. Рiшення 

директора Товариства, прийнятi їм в звiтному роцi, пов'язанi з з 

управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, керiвництвом 

виробничо-господарською та фiнансово-економiчною дiяльнiстю 

Товариства. 

Роздiл "iнформацiя про результати роботи виконавчого органу; 

визначення, як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства" не заповнюється 

приватним акцiонерним товариством. 



 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Роздiл "оцiнка роботи виконавчого органу" не заповнюється 

приватним акцiонерним товариством. 

 

Примітки 
Протягом звiтного 2020 року в персональному складi виконавчого органу змiни вiдсутнi.  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
У корпоративнiй структурi Товариства iснує чiткий розподiл повноважень мiж посадовими 

особами наглядової ради та виконавчого органу, а також належна система пiдзвiтностi i 

контролю. Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства реалiзується 

через органи управлiння i контролю - загальнi збори як вищий орган управлiння, наглядову раду, 

як орган, що складається з акцiонерiв, та контролює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства, 

генеральний директор, як орган, що здiйснює поточне управлiння дiяльнiстю Товариства. 

Комплексне функцiонування цих органiв та реалiзацiя наданих ним повноважень забезпечує 

внутрiшнiй контроль та реалiзує внутрiшню полiтику направлену на управлiння ризиками. 

 

Станом на 31 грудня 2020 року, окрема система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками в 

Товариствi не створювалась, спецiального документу, яким би описувалися характеристики 

систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не затверджено. Проте при 

здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi 

елементи, як:  

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);  

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, 

перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне 

опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння 

ризиками. 

Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами Товариства. 

У звiтному 2020 роцi в штатному розпису Товариства вiдсутнiй працiвник, на якого б були 

покладеннi функцiї щодо проведення внутрiшнього аудиту Товариства. 

Товариство у своїй дiяльностi розрiзняє групи ризикiв з якими може стикнутись за основними 

видами дiяльностi, а саме: фiнансовi ризики, ринковий ризик, цiновi ризики, кредитнi ризики, 

нестабiльнiсть та суперечливiсть законодавства, непередбаченi дiї державних органiв, 

нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової) полiтики, непередбачена змiна кон'юнктури 

внутрiшнього ринку. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх 

наслiдкiв.  Менеджмент Товариства приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi 

знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. 

Основними цiлями Товариства при управлiннi ризиками є: 

-забезпечення виробничої та фiнансової ефективностi господарської дiяльностi (наскiльки 

ефективно товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовiрнiсть збиткiв); 

-забезпечення надiйностi, повноти та своєчасностi фiнансової та управлiнської iнформацiї 

(об'єктивна iнформацiя, що надається рiзним категорiям користувачiв, повинна готуватися за 

загальноприйнятими принципами);  

-дотримання дiючих законодавчих та нормативних актiв (з метою захисту товариства необхiдно 

дотримуватися положень дiючого законодавства, внутрiшнiх документiв Товариства);  

-вчасне виявлення ризикiв дiяльностi, що впливають на формування фiнансової звiтностi 

товариства;  



-адекватний розподiл обов'язкiв мiж працiвниками товариства (створення органiзацiйної 

структури господарської системи, яка б чiтко визначала iснуючi форми повноважень i 

пiдпорядкованостi).  

 Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

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) 
ні так ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового 

звіту, або балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів наглядової ради 
ні так ні ні 

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 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову 

емісію акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, 

реалізацію та розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так 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 порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Iнша iнформацiя не надається. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація 

про 

діяльність 

акціонерног

о товариства 

Інформація 

розповсюджуєтьс

я на загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й 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 

безпосереднь

о в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документі

в 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о товариства 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності 

ні ні так так так 

Інформація 

про 

акціонерів, 

які 

володіють 5 

та більше 

відсотками 

голосуючих 

акцій 

ні ні так так так 

Інформація 

про склад 
ні ні так так так 



органів 

управління 

товариства 

Протоколи 

загальних 

зборів 

акціонерів 

після їх 

проведення 

ні ні так так так 

Розмір 

винагороди 

посадових 

осіб 

акціонерног

о товариства 

ні ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  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  

Інше (зазначити) Iнша iнформацiя не надається. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 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 та більше 

10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) Ревiзiйна комiсiя вiдсутня. 

 

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 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 



наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

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) 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Колтунов Георгiй Анатолiйович  80,2131 

 

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 

604 975 120 254 Товариство не встановлювало в 

статутi або внутрiшнiх документах 

будь-якi обмеження щодо вiльного 

розпорядження належними 

акцiонеру акцiями, в тому числi, 

будь-якi обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 

зборах.  

 

Вiдповiдно до п.10 роздiлу VI 

Прикiнцевi та перехiднi положення 

Закону України "Про депозитарну 

систему України" тi акцiонери, якi 

не уклали з обраною емiтентом 

депозитарною установою договору 

про обслуговування рахунка в 

цiнних паперах вiд власного iменi 

або не здiйснили переказ належних 

йому прав на цiннi папери на свiй 

рахунок у цiнних паперах, 

вiдкритий в iншiй депозитарнiй 

установi, цiннi папери такого 

власника (якi дають право на участь 

в органах емiтента) не враховуються 

при визначеннi кворуму та при 

голосуваннi в органах емiтента. 

Отже, депозитарною установою в 

 



системi депозитарного облiку наразi 

встановленi обмеження щодо 

врахування цiнних паперiв при 

визначеннi кворуму та при 

голосуваннi в органах емiтента. 

 

 

 

Опис Згiдно реєстру акцiонерiв кiлькiсть неголосуючих акцiй становить - 120 

254 шт. Дата виникнення обмеження - данi вiдсутнi. 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, 

генеральний директор. Члени наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення 

загальних зборiв акцiонерiв строком на три роки. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про 

дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.  

Генеральний директор обирається за рiшенням наглядової ради. Наглядова рада має право 

включити питання обрання та припинення повноважень Генерального директора до порядку 

денного Загальних зборiв для його вирiшення Загальними зборами. Повноваження директора 

припиняються за рiшенням наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення 

директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.  

9) повноваження посадових осіб емітента 
У корпоративнiй структурi товариства iснує чiткий розподiл повноважень мiж посадовими 

особами наглядової ради та виконавчого органу, а також належна система пiдзвiтностi i 

контролю. 

Посадовi особи здiйснюють свої повноваження в межах виключної компетенцiї, яка визначена 

законом, статутом, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що 

укладається з кожною посадовою особою емiтента, та протягом строку, на який посадову особу 

обрано.  

Наглядова рада забезпечує стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за 

дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав усiх акцiонерiв. 

До основних повноважень наглядової ради належить: 

а) забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв; 

б) ухвалення стратегiї товариства, основнi плани дiй, полiтику управлiння ризиками, 

затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв товариства та здiйснення контролю за їх 

реалiзацiєю; 

в) забезпечення офiцiйностi та прозоростi процедури висунення та обрання членiв виконавчого 

органу, затвердження умов договорiв, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, 

встановлення розмiру їх винагороди у вiдповiдностi з довгостроковими iнтересами товариства та 

його акцiонерiв, та визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу; 

г) здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, у тому числi 

забезпечення пiдготовки повної та достовiрної публiчної iнформацiї про товариство; здiйснення 

контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб 

органiв товариства, у тому числi за використанням майна товариства в особистих iнтересах та 

укладення угод з пов'язаними особами; 

д) здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння товариством та, у разi потреби, внесення 

вiдповiдних змiн; 

е) забезпечувати цiлiснiсть системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi товариства, 

включаючи незалежний аудит, а також за наявнiсть необхiдних систем контролю, зокрема, 

систем управлiння ризиками, фiнансового та операцiйного контролю за дотриманням 

законодавства та вiдповiдних стандартiв. 



Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi 

повноваження iншiй особi. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове 

припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. З 

припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору 

(контракту), укладеного з ним. 

До повноважень (компетенцiї) генерального директора належить вирiшення всiх питань, 

пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.  

Особа, яка здiйснює повноваження генерального директора, приймає рiшення одноособово з 

урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом.  

Генеральний директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, в тому числi 

представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства (з урахуванням обмежень 

щодо характеру, змiсту та граничної вартостi таких правочинiв), видавати накази та давати 

розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства.  

Генеральний директор розробляє та передає на затвердження наглядовiй радi проекти рiчного 

бюджету, самостiйно розробляє i затверджує поточнi плани та оперативнi завдання товариства i 

забезпечує їх реалiзацiю. На вимогу наглядової ради, але не рiдше одного разу на три мiсяцi, 

генеральний директор подає наглядовiй радi у письмовiй формi звiт про фiнансово-

господарський стан товариства та хiд виконання планiв та завдань. 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 

ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА АУДИТУ  

Код ЄДРПОУ 23561178 

36003, м. Полтава, вул. Соборності, 41а, к. 4 

тел./факс (0532) 60-66-59 

Сайт: audit-expert.biz 

E-mail: audit-ekspert@ukr.net  

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-

9 частини 3 статті 40-1 Закону України 

«Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Приватного 

акціонерного товариства «Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут 

емальованого хімічного обладнання і нових технологій Колан» за період з 1 січня 2020 року по 

31 грудня 2020 року 

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 

Заява, що завдання виконувалось відповідно до МСЗНВ 3000 

 Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «Полтавське бюро судово-

економічної експертизи та аудиту» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності – № 4696), на підставі договору № 33 від 15 квітня 2021 року та у 

відповідності до: 

 • Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 

31.12.2017 року № 2258-VIII; 

 • Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання 

впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – 

(надалі – МСЗНВ 3000). 

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем (інформація про предмет 

завдання) 

 Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості 

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «НДІ 



КОЛАН» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 

грудня 2020 року, й включає: 

 – опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; 

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

 – інформацію про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах 

акціонерів Товариства; 

 – порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства; 

 – повноважень посадових осіб Товариства. 

Ідентифікація застосовних критеріїв 

 Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом 

відповідно до вимог (надалі – встановлені критерії): 

 • пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»; 

 • «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого 

рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог 

щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього 

Положення. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 Управлінський персонал ПрАТ «НДІ КОЛАН» несе відповідальність за складання і 

достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених 

критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає 

потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, 

що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

 Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до 

законодавства України (ст. 7 закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність») посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність 

документів та іншої інформації, що були надані практикуючому фахівцю для виконання цього 

завдання. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З 

НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що 

інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. 

 Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане 

завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве 

викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; 

вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 

можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про 

корпоративне управління. 

 Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, 

практикуючий фахівець використовує професійне судження та професійний скептицизм 

протягом всього завдання. 

 Окрім того, практикуючий фахівець: 

 • ідентифікує та оцінює ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне 

управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляє та виконує аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, та отримує аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 

використання їх як основи для думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 

включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю; 



 • отримує розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання 

впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 • оцінює прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, 

зроблених управлінським персоналом; 

 • оцінює загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне 

управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про 

корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб 

досягти достовірного відображення. Практикуючий фахівець повідомляє тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур 

виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час 

виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього 

контролю, які були виявлені; 

 • практикуючий фахівець також надає тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про 

всі зв’язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх 

питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

практикуючий фахівець визначив ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з 

надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності 

поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання. 

Опис виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця  

 Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але 

не виключно, був направлений на: 

 • отримання розуміння ПрАТ «НДІ КОЛАН» як середовища функціонування системи 

корпоративного управління: обов’язковість формування наглядової ради, можливість 

застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю 

(ревізору або ревізійної комісії); 

 • дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування 

органів корпоративного управління; 

 • дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів ПрАТ «НДІ КОЛАН»;  

 • дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність 

постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність 

корпоративного секретаря; 

 • дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ «НДІ КОЛАН»: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора; 

 • дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу ПрАТ «НДІ 

КОЛАН»: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства. 

 Практикуючий фахівець несе відповідальність за формування висновку, який ґрунтується 

на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не 

виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів загальних зборів 

акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, контракти з 

посадовими особами ПрАТ «НДІ КОЛАН», дані депозитарію про склад акціонерів. 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ 

Заява, що фірма, членом якої є практикуючий фахівець, застосовує вимоги МСКЯ1 

 Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та 

процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної 

експертизи та аудиту» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 

«Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші 

завдання з надання впевненості і супутні послуги». 

 Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «Полтавське бюро 



судово-економічної експертизи та аудиту», є отримання достатньої впевненості у тому, що: 

 • сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і 

регуляторних вимог; та 

 • звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам. 

Заява, що практикуючий фахівець дотримується вимог незалежності та інших вимог етики  

 Практикуючий фахівець виконав завдання з надання обґрунтованої впевненості 

відповідно до МСЗНВ 3000. Відповідальність практикуючого фахівця згідно з цим стандартом 

викладено в розділі «Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання 

обґрунтованої впевненості» звіту. Практикуючий фахівець є незалежним по відношенню до 

ПрАТ «НДІ КОЛАН» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних 

стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в 

Україні до завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, 

а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

 Практикуючий фахівець вважає, що отримані аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для думки. 

ДУМКА 

 Практикуючий фахівець виконав завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо 

інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ «НДІ КОЛАН», що включає опис основних 

характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо 

або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про обмеження прав участі 

та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення 

посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. На 

нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх 

суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про 

цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до 

«Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». 

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка 

включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням 

вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з 

подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне 

управління). 

 Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає: 

1) інформація про кодекс корпоративного управління; 

2) інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління; 

3) інформація про загальні збори акціонерів; 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган Товариства. 

 Думка практикуючого фахівця щодо інформації Звіту про корпоративне управління не 

поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і практикуючий фахівець 

не надає висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. 

 У зв’язку з виконання завдання з надання впевненості відповідальністю практикуючого 

фахівця згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління. Практикуючий 

фахівець не виявив суттєвої невідповідності між іншою інформацією та інформацією Звіту про 

корпоративне управління, своїми знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання 

впевненості, та інша інформація має вигляд такої, що не містить суттєве викривлення. 

 

Практикуючий фахівець                                                                                               Шейко О. М. 



(аудитор - номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

 аудиторської діяльності, Розділ «Аудитори»  

Аудиторської палати України – 101421;  

кваліфікаційний сертифікат № 273501 IFA,  

Інститут фінансових аудиторів, Лондон,  

Професіонал по МСФЗ) 

21 квітня 2021 року 

36003, м. Полтава, вул. Соборності, 41А, к. 4 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 
Місцезнаходження 

Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 
       

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 
Колтунов Георгiй Анатолiйович 509 333 80,2131 509 333 0 

Усього 509 333 80,2131 509 333 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 
акцiї простi iменнi 

бездокументарнi 
634 975 5,00 Права та обов'язки акцiонерiв (учасникiв). 

Кожна проста iменна акцiя Товариства (далi - акцiя) 

надає її власнику-акцiонеру наступну сукупнiсть прав : 
         участь в управлiннi Товариством у порядку, 

передбаченому законодавством України, зокрема 

шляхом голосування на загальних зборах акцiонерiв 

Товариства безпосередньо або через своїх 

представникiв, та шляхом участi в дiяльностi органiв 

управлiння Товариства; одна проста акцiя надає 

акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання 

на загальних зборах акцiонерiв Товариства, окрiм 

випадкiв проведення кумулятивного голосування; 
         отримання дивiдендiв у разi їх оголошення i 

виплати в порядку i способами, передбаченими 

законодавством України; 
         отримання  у разi лiквiдацiї Товариства частини 

його майна або вартостi пропорцiйно до вартостi 

належних йому акцiй Товариства в черговостi i 

порядку, передбаченому законодавством України; 
         отримання   iнформацiї   про    господарську    

дiяльнiсть Товариства в обсязi i в порядку, визначених 

законодавством України; 
         вихiд зi складу акцiонерiв Товариства шляхом 

вiдчуження належних йому акцiй без попереднього 

iнформування та (або) отримання на це дозволу iнших 

акцiонерiв або Товариства; 
 

Акцiонери Товариства зобов'язанi: 
         дотримуватися Статуту, внутрiшнiх положень 

Товариства; 
         виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства, iнших органiв Товариства; 
         виконувати свої зобов'язання перед Товариством, 

у тому числi пов'язанi з майновою участю; 
         оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, 

що передбаченi Статутом; 
         не розголошувати комерцiйну таємницю та 

Товариством не здiйснювалася 

публiчна пропозицiя цiнних паперiв, 

допуску до торгiв на фондовiй бiржi 

немає. 



конфiденцiйну iнформацiю стосовно Товариства. 
Акцiонери Товариства можуть також мати  iншi права 

та обов'язки, встановленi законодавством України. 
 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
01.06.2010 289/1/10 ДКЦПФР 

м.Київ 
UA4000068845 Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
5 634 975 3 174 875 100 

Опис 
Протягом звiтного перiоду торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх або зовнiшнiх ринках не здiйснювалася, не було фактiв 

лiстингу/делiстингу на фондових бiржах, рiшення про додаткову емiсiю цiнних паперiв не приймалося. 



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

статутного капіталу емітента 

 

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

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Колтунов Георгiй Анатолiйович 509 333 80,213079 509 333 0 

Надiктов Вiктор Миколайович 7 785 1,226033 7 785 0 

Мороз Олександр Степанович 2 688 0,423324 2 688 0 

Подгорний Юрiй Володимирович 1 575 0,248041 1 575 0 

Усього 521 381 82,110477 521 381 0 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 
Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 
Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 1 781 1 400 0 0 1 781 1 400 
  будівлі та споруди 1 699 1 315 0 0 1 699 1 315 
  машини та обладнання 64 52 0 0 64 52 
  транспортні засоби 14 14 0 0 14 14 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 4 19 0 0 4 19 
2. Невиробничого 

призначення: 
160 134 0 0 160 134 

  будівлі та споруди 160 134 0 0 160 134 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 1 941 1 534 0 0 1 941 1 534 

Опис 

Термiни корисної експлуатацiї об'єктiв основних засобiв визначаються  

комiсiєю,  
призначеною наказом генерального директора,  виходячи з очiкуваного 

термiну корисної експлуатацiї активу.  
Термiни корисної експлуатацiї об'єктiв основних засобiв за групами 
Будiвлi та споруди   38 р. 
Машини та обладнання 27 р.   
Транспортнi засоби 18 р. 
Меблi та приладдя, офiсне обладнання      24 р. 
Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих 

потреб товариства.  
Станом на кiнець звiтного перiоду на балансi товариства облiковуються 

основнi засоби первiсною вартiстю - 10430 тис.грн., сума нарахованого 

зносу основних засобiв - 8896 тис. грн., ступiнь використання ОЗ 

Товариства - 86%, коефiцiент зносу ОЗ Товариства 79.4%   
 

Вибуло за рiк власних основних засобiв по групi "будiвлi та споруди" 

665 тис.грн (за первiсною вартiстю) - продаж (вiдчуджено з балансу 

Товариства) примiщення в адмiнiстративному корпусi, примiщення в 

iнженерно-лабораторному корпусi, по групi "машини та обладнання" 96 

тис.грн (за первiсною вартiстю) - реалiзацiя в металобрухт непридатних 

для використання в господарськiй дiяльностi, повнiстю амортизованих  

основних засобiв. 
Надiйшло в звiтному роцi власних основних засобiв по групi "малоцiннi 

необоротнi матерiальнi активи" 19 тис.грн. 
На кiнець звiтного перiоду Товариство не має обмежень на 

використання майна, майно товариства не передавалося в заставу, в 

тому числi, податкову, для забезпечення зобов'язань. 
 

 



 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 
1 300 417 

Статутний капітал (тис.грн) 3 175 3 175 
Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 
3 175 3 175 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерного товариства здiйснювався згiдно  

Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо 

визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року №485 та 

Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi 

вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 

№73 вiд 07.02.2013 року, з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал 

акцiонерного товариства", зокрема п.3 Цивiльного кодексу України. 

Висновок Розмiр статутного фонду /капiталу/ ПРАТ "НДI КОЛАН" пiсля закiнчення 2020 

фiнансового року не вiдповiдає вимогам положень ст. 155 Цивiльного кодексу України (зi 

змiнами та доповненнями). 
Розмiр статутного фонду /капiталу/ ПРАТ "НДI КОЛАН" пiсля закiнчення 2019 

фiнансового року не вiдповiдає вимогам положень ст. 155 Цивiльного кодексу України (зi 

змiнами та доповненнями). 
 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 
X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 
X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 22 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 4 697 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 4 719 X X 

Опис Iнформацiя вiдсутня. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04107, Україна, р-н, м.Київ, вул. 

Тропiнiна, 7-г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 
д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 
д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 377-72-65 
Факс 279-12-49 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис д/н 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 

"ПРИВАТБАНК" 
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 
Місцезнаходження 01001, Україна, Дніпропетровська обл., 

р-н, м. Київ, вул. Грушевського, 1д 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 
АЕ 263148 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 
НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013 

Міжміський код та телефон 056-716-33-64 
Факс 056-716-10-49 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис д/н 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 
ТОВ "Полтавське бюро судово -

економiчної експертизи та аудиту" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23561178 
Місцезнаходження 36003, Україна, Полтавська обл., - р-н, 

м. Полтава, вул. Соборностi, 41а, к.4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 
4696 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2017 
Міжміський код та телефон (0532) 60-66-59 

Факс (0532) 60-66-59 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис д/н 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-

ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ 

IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН" 

за ЄДРПОУ 04637622 

Територія Полтавська область, Полтава за КОАТУУ 5310100000 

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності 
Виробництво інших машин і устатковання загального 

призначення, н.в.і.у. 
за КВЕД 28.29 

Середня кількість працівників: 73 
Адреса, телефон: 36002 м. Полтава, вул. Європейська, 153, (0532) 59-25-58 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2020 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 
1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 14 19 
    первісна вартість 1001 42 48 
    накопичена амортизація 1002 ( 28 ) ( 29 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 28 28 
Основні засоби 1010 1 781 1 400 
    первісна вартість 1011 10 497 9 846 
    знос 1012 ( 8 716 ) ( 8 446 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 160 134 
    первісна вартість 1016 630 584 
    знос 1017 ( 470 ) ( 450 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 



    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 
    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 
Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 1 983 1 581 
    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 718 2 692 
Виробничі запаси 1101 301 299 
Незавершене виробництво 1102 641 1 133 
Готова продукція 1103 765 1 250 
Товари 1104 11 10 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 171 254 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 397 136 
    з бюджетом 1135 174 255 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 16 16 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8 151 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 94 558 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 0 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 771 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 



    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 380 392 
Усього за розділом II 1195 4 713 4 438 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 
Баланс 1300 6 696 6 019 
 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 
1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 175 3 175 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 476 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3 234 -1 875 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 417 1 300 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 0 0 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 2 316 1 846 
    розрахунками з бюджетом 1620 107 22 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 83 20 
    розрахунками з оплати праці 1630 687 163 
    одержаними авансами 1635 2 275 2 308 
    розрахунками з учасниками 1640 22 22 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 699 315 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 90 23 
Усього за розділом IІІ 1695 6 279 4 719 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 6 696 6 019 
Примітки: д/н 
 

Керівник    Колтунов Георгiй Анатолiйович 
 

Головний бухгалтер   Бурда Наталiя Григорiвна



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО-

ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО 

ХIМIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ 

КОЛАН" 

за ЄДРПОУ 04637622 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 
1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 3 271 9 536 

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 ( 3 769 ) ( 11 603 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 0 0 

    збиток 2095 ( 498 ) ( 2 067 ) 
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 7 279 3 720 
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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 3 698 ) ( 2 684 ) 
Витрати на збут 2150 ( 317 ) ( 465 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 1 895 ) ( 2 001 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 



Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 871 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 3 497 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 0 0 
Інші доходи 2240 0 0 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 871 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 3 497 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 871 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 3 497 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 
1 2 3 4 

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

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 871 -3 497 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 2 896 5 626 
Витрати на оплату праці 2505 3 294 5 904 
Відрахування на соціальні заходи 2510 760 1 428 
Амортизація 2515 257 274 
Інші операційні витрати 2520 3 544 2 943 
Разом 2550 10 751 16 175 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 



попереднього 

року 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 634 975 634 975 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 634 975 634 975 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1,371710 -5,507300 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 1,371710 -5,507300 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: д/н 
 

Керівник    Колтунов Георгiй Анатолiйович 
 

Головний бухгалтер   Бурда Наталiя Григорiвна



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"НАУКОВО-

ДОСЛIДНИЙ I 

КОНСТРУКТОРСЬКО-

ТЕХНОЛОГIЧНИЙ 

IНСТИТУТ 

ЕМАЛЬОВАНОГО 

ХIМIЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ I 

НОВИХ 

ТЕХНОЛОГIЙ 

КОЛАН" 

за 

ЄДРПОУ 
04637622 

 

 

Звіт про рух грошових коштів 

(за прямим методом) 
За 2020 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 

1801004 

 

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 5 205 11 358 

Повернення 

податків і зборів 
3005 0 0 

 у тому числі 

податку на додану 

вартість 
3006 0 0 

Цільового 

фінансування 
3010 10 7 

Надходження від 

отримання 

субсидій, дотацій 
3011 0 0 

Надходження 

авансів від 

покупців і 

замовників 

3015 33 2 270 

Надходження від 

повернення 

авансів 
3020 26 126 

Надходження від 3025 0 0 



відсотків за 

залишками коштів 

на поточних 

рахунках 
Надходження від 

боржників 

неустойки 

(штрафів, пені) 

3035 0 21 

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 45 132 
Витрачання на 

оплату:  
   

Товарів (робіт, 

послуг) 
3100 ( 5 522 ) ( 7 410 ) 

Праці 3105 ( 3 526 ) ( 4 811 ) 
Відрахувань на 

соціальні заходи 
3110 ( 839 ) ( 1 503 ) 

Зобов'язань з 

податків і зборів 
3115 ( 2 236 ) ( 1 705 ) 

Витрачання на 

оплату 

зобов'язань  з 

податку на 

прибуток 

3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на 

оплату 

зобов'язань  з 

податку на додану 

вартість 

3117 ( 1 193 ) ( 400 ) 

Витрачання на 

оплату 

зобов'язань  з 

інших податків і 

зборів 

3118 ( 1 042 ) ( 1 305 ) 

Витрачання на 

оплату авансів 
3135 ( 137 ) ( 398 ) 

Витрачання на 

оплату 

повернення 

авансів 

3140 ( 4 ) ( 0 ) 

Витрачання на 

оплату цільових 
3145 ( 10 ) ( 0 ) 



внесків 
Витрачання на 

оплату 

зобов'язань за 

страховими 

контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання 

фінансових 

установ на 

надання позик 

3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 24 ) ( 31 ) 

Чистий рух 

коштів від 

операційної 

діяльності 

3195 -6 979 -1 944 

II. Рух коштів у 

результаті 

інвестиційної 

діяльності 
Надходження від 

реалізації: 

   

    фінансових 

інвестицій 
3200 0 0 

    необоротних 

активів 
3205 7 461 2 265 

Надходження від 

отриманих: 
   

    відсотків 3215 0 3 
    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 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за 

деривативами 
3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на 

надання позик 
3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на 

придбання 

дочірнього 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 



підприємства та 

іншої 

господарської 

одиниці 
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух 

коштів від 

інвестиційної 

діяльності 

3295 7 461 2 268 

III. Рух коштів у 

результаті 

фінансової 

діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від 

продажу частки в 

дочірньому 

підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    

Викуп власних 

акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 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 

дочірніх 

підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух 

коштів від 

фінансової 

діяльності 

3395 0 0 

Чистий рух 

коштів за 

звітний період 
3400 482 324 

Залишок коштів 

на початок року 
3405 94 9 

Вплив зміни 

валютних курсів 
3410 -18 -239 



на залишок 

коштів 
Залишок коштів 

на кінець року 
3415 558 94 

Примітки: д/н 
 

Керівник    Колтунов Георгiй Анатолiйович 
 

Головний бухгалтер   Бурда Наталiя Григорiвна



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-

ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ 

IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН" 

за ЄДРПОУ 04637622 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

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 3 175 0 0 476 -3 234 0 0 417 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок  
4010 0 0 0 0 12 0 0 12 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований 

залишок на 

початок року  

4095 3 175 0 0 476 -3 222 0 0 429 

Чистий прибуток 

(збиток) за 

звітний період  

4100 0 0 0 0 871 0 0 871 

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  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, належна 

до бюджету 

відповідно до 

законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 



капіталу:  
Викуп акцій   
Перепродаж 

викуплених акцій  
4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій  
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 -476 476 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі   
4295 0 0 0 -476 1 347 0 0 871 

Залишок на 

кінець року  
4300 3 175 0 0 0 -1 875 0 0 1 300 

Примітки: д/н 
Керівник    Колтунов Георгiй Анатолiйович 
 

Головний бухгалтер   Бурда Наталiя Григорiвна



XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвна особа емiтента, яка здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiлькi це їй 

вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2020 р. пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть України", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, 

пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання 

iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента. 

Вiд iменi керiвництва - Колтунов Георгiй Анатолiйович, директор. 

 

Юридичнi особи, якi перебувають пiд контролем емiтента - вiдсутнi. 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть емiтентом не складається. 

 

 

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

звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
30.07.2020  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів  

 


