


Зміст
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. X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції емітента.

9. Опис бізнесу. X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента 
та відсоток їх акцій (часток, паїв):
1) інформація про органи управління; X

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X

2) інформація про розвиток емітента; X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, 
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 
хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 
грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

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;

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
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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:
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. X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

3) інформація про зобов'язання емітента; X

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

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

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

26. Інформація вчинення значних правочинів.

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента 
аудитором (аудиторською фірмою).
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
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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.(до звіту) X

Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента: 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 пiдприємством. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або 
мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Емiтента реалiзується через 
органи управлiння i контролю Емiтента - загальнi збори як вищий орган управлiння, Генеральний директор, як 
виконавчий орган, що здiйснює поточне управлiння дiяльнiстю пiдприємства. Менеджмент приймає рiшення з 
мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. Комплексне 
функцiонування цих органiв та реалiзацiя наданих їм повноважень допомагають забезпечити внутрiшнiй контроль та 
реалiзувати програму, направлену на управлiння ризиками Емiтента. Окремого Положення про "Системи 
внутрiшнього контролю і управлiння ризиками емiтента" Товариство не має. Служби з внутрiшнього контролю та 
управлiння ризиками не створено.
Примітки  до рiчного звiту: 
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: 
Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності; Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
(такої посади в Товариствi не передбачено): Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 
акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;  
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; Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  Інформація про вчинення значних 
правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів; відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість; річна фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що 
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здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо),  так як 
Товариство відноситься до приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не 
здійснювало публічну пропозицію.
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) відсутній, так як  Товариство не 
здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй);
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена згiдно  Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку України (П(С)БУ). 
Товариство відповідно до Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні не належить  до 
підприємств, що становлять суспільний інтерес, в зв’язку з чим Товариство  не готує  фінансову звітність відповідно 
до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.   
Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором 
(аудиторською фірмою) не надається, оскільки Товариство   не проводило аудиторську перевiрку фiнансово-
господарської дiяльностi за пiдсумками звiтного перiоду,  Товариство не зобов’язане проводити обов’язковий аудит 
фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) відповідно до законодавства.  
Товариством  було залучено незалежного аудитора (аудиторську фірму), яким відповідно до положень  Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок»  було  перевірено  та  висловлено думку щодо інформації, зазначеної 
в річному Звіті керівництва, який включається до річної інформації про Товариство. Звіт незалежного аудитора з 
надання впевненості  щодо  Звіту керівництва Товариства містить достовірний огляд розвитку Товариства  та його 
діяльності за звітний період, включно з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у своїй 
господарській діяльності. 

Звіт  про рух грошових коштів за непрямим методом відсутній, так як Товариство готує звіт про рух грошових коштів 
за прямим методом.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 
(договорами позики)" відсутня у звязку з тим, що зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, 
сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за 
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права Товариство  не має. 
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв» вiдсутня, в зв'язку з тим, що 
товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Роздiл "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" 
вiдсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. 
Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" вiдсутня в зв'язку з тим, що Товариство не 
здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. 
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" 
вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних цiнних паперiв. 
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски 
iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не 
здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. 
Інформація «Основнi вiдомостi про ФОН" вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски 
сертифiкатiв ФОН. 
Розділ "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" вiдсутній, в зв'язку з тим, що Товариство не 
здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. 
Розділ "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски 
сертифiкатiв ФОН. 
Розділ "Правила ФОН" вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 
В складі регулярної рiчної iнформацiї не заповнені наступнi форми: 
Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося 
послугами рейтингових агентств.  

 Інформація про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи) відсутня, в зв'язку з тим, 
що юридичних осіб- власників 5 відсотків та більше акцій емітента немає.  
Інформація про викуп власних акцій відсутня, так як протягом звітного періоду Товариство не здійснювало викуп 
власних акцій.
Інформація про облігації, про похідні цінні папери, інші цінні папери, випущені емітентом,  (емісія яких підлягає 
реєстрації) відсутня, так як Товариство не здійснювало випуск облігацій, похідних цінних паперів та інших цінних 
паперів, крім акцій.
 Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій) відсутня, так як Товариство не здійснювало 
випуск облігацій. 
 Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) відсутня, так як 
Товариство не здійснювало інвестиції в корпоративні права.
Відомості щодо інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду та інформація про 
випуски іпотечних облігацій відсутні, так як Товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів.
Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), 
за сертифікатами ФОН  відсутня, так як зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами 
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ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими 
iнвестицiями в корпоративнi права Товариство  не має. 
Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, так 
як Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів, крім акцій.
Таблиці «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції» та «Інформація про 
собівартість реалізованої продукції» не заповнювалась, так як Товариство не  займається видами діяльності, що 
класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за 
класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про наявність філій або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, оскільки 
Товариство  не має філій та інших відокремлених структурних підрозділів.
Інформація про судові справи Емітента відсутня, так як за звітний період щодо Емітента/ Емітеном не порушувались 
судові справи.
Інформація про штрафні санкції емітента відсутня, так як за звітний період у Емітента немає невиконаних штрафних 
санкцій.
Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента 
відсутня, так як за iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами 
емiтента – немає. 
Iнформацiя про будь-якi договори, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом 
відсутня, та як будь-яких договорiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом 
немає. 
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх 
звiльнення відсутня, так як будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi додатково (окрiм 
передбаченi чинним законодавством) посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення у товариствi не передбачаються.
 Річна інформація емітента не  затверджена наглядовою радою емітента, так як наглядова рада Статутом не 
передбачена. Річна звітність затверджена загальними зборами акціонерів Товариства 10.04.2020р.
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Приватне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний iнститут 
лазерних технологiй" 

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

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

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

300528

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

300528

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

UA843005280000026001001302838

UA843005280000026001001302838

18.13

28.99

25.61

Код за КВЕДНайменування виду діяльності
Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг

Оброблення металів та нанесення покриття на метали

Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у.

4. Територія (область) Харкiвська

A01 № 429027

14.10.1996

20000,00

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

5. Статутний капітал (грн)

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

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

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

   828. Середня кількість працівників (осіб)
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12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лазер 
Флекс"

1) найменування

2) організаційно-правова форма

304303823) ідентифікаційний код юридичної особи
61045, Харкiвська область, м.Харкiв, провулок 
Iнженерний,9, 4 поверх, кiмната 2

4) місцезнаходження

5) опис: Товариство володiє 65 вiдсотками Статутного капiталу ТОВ "Лазер Флекс"

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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18. Опис бізнесу

Товариство створено виконавчим комітетом Харківської міської ради 14.10.1996, перейменоване з 
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ» у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердженого 
протоколом № 1 від 21.03.2011р.

Протягом звітного періоду будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

У 2019 роцi бухгалтерський облiк в Товариствi здiйснювався з дотриманням вимог Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року та затверджених 
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi, та iнших нормативних документiв з питань 
органiзацiї бухгалтерського облiку. 
На протязi 2019 року Товариство дотримувалось незмiнностi облiкової полiтики.Бухгалтерський облiк 
ведеться за журнально-ордерною формою облiку. 
Знос (амортизацiя) основних засобiв визначається за нормами i методами, передбаченими податковим 
законодавством. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Метод оцiнки вартостi запасiв в 
матерiалах, запасних частинах, готовiй продукцiї, в товарах ведеться по цiнi придбання при суттєвiй змiнi 
цiни до середньозважувальних цiн на данi запаси. 
Товариство не має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в акцiї.

Основним видом дiяльностi Товариства в 2019 роцi   були: 
-виготовлення заготівок з фотополімеру -19 388,1 тис.грн.
-виготовлення та лазерних грав. ротац. трафаретів -3 993,4 тис.грн.
-виготовлення та лазерних грав. валів гумових та гільз -      1 183,8 тис.грн
-дослідження та розроботки в сфері природних та технічних наук -6 443,3 тис.грн..
Чистий дохiд вiд надання послуг у 2019 роцi складає            1 972,2 тис.грн.
Товариство залежить вiд фiнансово - економiчних факторiв. Дiяльнiсть Товариства не залежить вiд 
сезонних змiн.

За останні п’ять років Товариство не здійснювало основні придбання або відчуження активів. Товариство 
не  планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

Основні  засоби  знаходяться за місцезнаходженням Товариства. 
Ступiнь зносу – 60.0% . Обмежень на використання основних засобiв немає.
Первiсна вартiсть основних засобiв 28 062 тис.грн. 
Сума нарахованого зносу  16 849 тис.грн. 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Середньо облікова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 82; Середня чисельность 
позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 11; Чисельність працiвникiв, якi 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 7; Фонд оплати працi – 13 327,7 тис. 
грн., що на 131,0 тис. грн. бiльше нiж у 2018 роцi. Збiльшення пов’язане iз збiльшенням мiнiмальної 
ставки заробiтної плати. 
Спеціальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рiвня квалiфiкацiї 
працiвникiв, в Товаристві  немає.

Інформація про чисельність працівників

Товариство не є учасником будь-яких об’єднань підприємств.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
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В 2019 роцi нараховано амортизацiї: I група 32 тис. грн. 
Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням. Термiн та умови використання основних 
засобiв вiдповiдають нормам. 
Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому 
екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв вiдсутнi. 
Орендованими основними засобами Товариство не користується.

Товариство не залежить від законодавчих обмежень.

Товариство  знаходиться на повному господарському розрахунку та самофiнансуваннi. 
В 2019 роцi емiтент користувався послугами короткострокового кредиту «Овердрафт»  В  АТ «ОТП Банк» 
(Договiр про надання банківських послуг № СR 19-059/700-2  вiд 06.03.2019 р.) на поповнення обiгових 
коштiв.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Дослiдження та розробки нової продукції в звiтному роцi проводились,на суму 494 тис.грн.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, відсутня.

Інша інформація

Товариство щонайменше на рік не планує здійснювати  розширення виробництва, реконструкцію.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад

виконавчий орган - 
Генеральний директор

одноособовий Неофітний Михайло Васильович
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1950

23
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПрАТ "НДI лазерних технологiй", 24478427, генеральний директор

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Отримує 
заробітну плату згідно штатного розкладу Товариства. Інші винагороди в грошовій та інших 
формах посадовій особі емітента  не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб 
за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) на посаді - 23.
Попередні посади: Останнi 23 роки займає посаду генерального директора ПрАТ "НДI лазерних 
технологiй"

вища

Неофітний Михайло Васильович

Генеральний директор

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

08.04.2016    переобрано на посаду строком до 30.04.2026.8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1967

16
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
ТОВ "Лазер Флекс", 30430382, заступник головного бухгалтера

9) опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 

вища

Губа Наталiя Євгенiївна

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

24.04.2003  безстрокове8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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Отримує заробітну плату згідно штатаного розкладу. Інша винагорода в грошовій та в 
натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі 
посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 16
Попередні посади: заступник головного бухгалтера ТОВ "Лазер Флекс".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є 
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, 
незалежним директором.
--------------------
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Кількість
 акцій 
(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

привілейо-
вані іменні

Кількість за типами акційПосада
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

2 4 5 6 71 3

Неофітний Михайло 
Васильович

40400 50,5 40400 0Генеральний 
директор

фізична особа

Усього: 40400 50,5 40400 0
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

Неофітний Михайло Васильович 50,5

Балашова Евеліна Миколаївна 37,5

Світличний Євгеній Феліксович 12

100Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

Товариство планує розширити  види послуг, що надаються, зокрема шляхом модернізації науково-
технічних характеристик обладнання, що випускається і освоєння випуску новий виробів.

Укладення деривативів не було,  у емітента відсутні похідні цінні папери.

У емітента відсутній кодекс корпоративного управління.

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління.

Статут товариства не містить вимог понад визначених законодавством  щодо корпоративного управління.

У емітента відсутній кодекс корпоративного управління.

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги

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

Товариство створено виконавчим комітетом Харківської міської ради 14.10.1996, перейменоване з 
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ» у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердженого 
протоколом № 1 від 21.03.2011 р.
В даний час Товариство  надає послуги з виготовлення заготівок з фотополімеру, валів, ротаційних 
трафаретів, виготовлення та розробки лазерного обладнання, дослідження та розробки в сфері природних 
та технічних наук.

2. Інформація про розвиток емітента

Укладення деривативів не було,  у емітента відсутні похідні цінні папери.

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

Укладення деривативів не було,  у емітента відсутні похідні цінні папери.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування

4. Звіт про корпоративне управління:
1) Посилання на:

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

05.04.2019
88

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрання персонального складу лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
Прийнято наступне рішення:

X
чергові позачергові
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 1) Обрати до складу лічильної комісії: Ільїну Інну Ігорівну, Курпіль Тетяну Петрівну,  Мартузаєва Вячеслава 
Григоровича. 

 2) Затвердити наступний склад лічильної комісії: Ільїна І.І.- голова лічильної комісії, 
Курпіль Т.П., Мартузаєв В.Г. - члени лічильної комісії.
3) Після складання протоколу про підсумки голосування на чергових загальних зборів акціонерів  ПрАТ  «НДІ 
ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», повноваження лічильної комісії припиняються.
2. Обрання голови та секретаря  зборів. 
Прийнято наступне рішення:  Обрати Головою зборів - Балашову Евеліну Миколаївну, секретарем зборів – 
Неофітного Михайла Васильовича.
3.  Затвердження регламенту (порядку) зборів, визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування на  зборах акціонерів. 
Прийнято наступне рішення: 
Затвердити наступний порядок голосування: 
1) Голосування здійснюється за принципом – «одна голосуюча акція – один голос» без будь-яких обмежень для 
акціонерів. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на 
голосування на загальних зборах товариства. 
2) Голосування проводити відкритим способом  з використанням бюлетенів для голосування.
3) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія.
4) Лічильна комісія відображає результати голосування по кожному питанню у належним чином оформленому 
протоколі, який доводиться до відома акціонерів.
5) Встановити регламент роботи зборів: на доповіді надавати до 10 хвилин, відповіді на запитання до доповідача – 
до 3 хвилин, питання до доповідачів подавати в усній  формі.
6) Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії, печаткою Товариства та 
надаються акціонерам для голосування для участі у Загальних зборах.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
Прийнято наступне рішення: 
1) Звіт виконавчого органу Товариства – генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності 
за 2018 рік прийняти до уваги.
2)   Затвердити річний звіт ПрАТ «НДІ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» за 2018 рік. 
5. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2018 році.
Прийнято наступне рішення: 
1) Чистий прибуток Товариства отриманий за 2018 рік  розподілити наступним чином:
- частину прибутку  в розмірі 300  тисяч  грн розподілити між акціонерами;
- іншу частину прибутку не розподіляти, а  направити на розвиток виробництва.
2) Спосіб виплати дивідендів:  безпосередньо акціонерам.
3) Дата  складення  переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів:15 травня  2019 року. 
4) Строк виплати дивідендів:  з 15 травня  до 31 жовтня  2019 року. 
5) Виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати акціонеру всієї суми дивідендів у повному обсязі.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої 
на укладання (підписання) значних правочинів.
Прийнято наступне рішення: 
1) Надати попередню  згоду на укладення  Товариством  протягом звітного періоду з 05.04.2019 по 04.04.2020 р.р.  
значних правочинів будь-якого характеру, в тому числі: договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого 
майна, поставки, міни, договорів дарування, оренди, лізингу, факторингу, позики, поруки, банківського вкладу, 
договорів про відступлення права вимоги,  кредитних договорів та договорів забезпечення, застави/іпотеки, інших 
правочинів, необхідних для здійснення господарської  діяльності  Товариства з будь-якими контрагентами, з 
обмеженням  граничної сукупної вартості таких правочинів не більше 155 396 тисяч гривень - 400 відсотків від 
вартості активів Товариства,  яка  за даними річної фінансової звітності за 2018 рік  склала 38849 тисяч грн. 
2) Уповноважити Генерального директора  Товариства  на укладання (підписання) значних правочинів   від імені 
Товариства з правом визначення ним одноособово інших умов значних правочинів. 
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.
Особа, що ініціювала проведення чергових загальних зборів: генаральний директор
позачергові загальні збори за звітний період не скликались.
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X

д/н

X

д/н

д/н

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери

Інше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

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

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (зазначити)

  Так  Ні

X

 Так  Ні 
X
X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X
X
X
X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 
X

X
Виконавчий орган X

ніАкціонери (акціонер), які (який) на 
день подання вимоги сукупно є 
власниками (власником) 10 і більше 
відсотків простих акцій товариства

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
У звітному році чергові загальні збори відбулись.

Позачергові загальні збори Товариства за звітний період не скликалисьІнше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачергові загальні збори Товариства за звітний період не скликались

Наглядова рада статутом Товариства не передбачена.
Одноособовий виконавчий орган-генеральний директор

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

0
0
0

д/н

Склад наглядової ради (за наявності)

Членів наглядової ради - акціонерів
Членів наглядової ради - представників акціонерів
Членів наглядової ради - незалежних директорів

З питань аудиту
З питань призначень
З винагород

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)

Кількість 
осіб

 

X
X
X

 Так Ні
X
X
X
X
X
X

наглядова рада Статутом Товариства не передбаченаІнше (зазначити)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, 
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради
наглядова рада Статутом Товариства не передбачена

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
 Так Ні

наглядова рада Статутом Товариства не передбачена
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д/н

д/н

ні

0

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (зазначити)

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 
обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (зазначити)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

 Так Ні
X
X
X
X

 Так Ні
X

X

X

X

Чи проводилися засідання наглядової ради?

0

Загальний опис прийнятих на них рішень: д/н

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

одноособовий виконавчий орган функціональні обов'язки вказані в Статуті Товариства
Опис: повний перелік функціональних обов'язків вказаний в розділі річного звіту "Звіт керівництва"
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так
так
так

так

ні

ні

так

ні

так

так
так

ні
так

ні
ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

так
ні

ні
ні
ні

ні

так

так

ні

так

ні

ні
ні

ні
ні

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?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

так

так

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)
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)

д/н

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (зазначити)

 Так Ні
X
X
X
X
X
X
X
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так

так

так

так
ні

ні

ні

так

так

ні
ні

ні

так

так

так

так
так

так

так

так

так

так
так

так

так

так

так

ні
ні

ні

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Національної 

комісії з цінних 
паперів та фондового 

ринку про ринок 
цінних паперів або 

через особу, яка 
провадить діяльність 

з оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового 

ринку

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

ні

X

X
Рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) іншим органом емітента 
не приймалося

X

З  2018 року новою редакцією статуту ревізійна комісія (посада ревізора) не передбачена.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (зазначити)

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

З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (зазначити)

 Так Ні
X
X

X

 Так Ні
X
X

 Так Ні
X
X
X

X
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6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 
батькові (за наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань 

(для юридичної особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи - 
нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

№
з/п

Неофітний Михайло Васильович 50,51

Балашова Евеліна Миколаївна 37,52

Світличний Євгеній Феліксович 123

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

80000 0 Обмежень щодо прав участі та голосування акціонерів на 
загальних зборах емітента не встановлено

01.01.1900

генеральний директор призначається та звільняється з посади загальними зборами акціонерів Товариства.
Внутрішніми документами товариства  будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовій особі емітента в разі її звільнення не передбачені.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення

повноваження виконавчого органу Товариства передбачені Статутом Товариства:
- без довіреності діє  від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини 
(договори, угоди, контракти тощо)  від імені Товариства, видає накази та розпорядження, обов'язкові для 
виконання всіма працівниками Товариства; 
- здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства та вирішує всі питання поточної діяльності у 
відповідності з цим Статутом;
- організує розробку i вносить на розгляд Загальних зборів пропозиції щодо питань діяльності Товариства, 
віднесених до їх компетенції;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів; 
- представляє Товариство у взаємовідносинах з усіма державними органами, установами та організаціями, 
іншими суб’єктами господарської діяльності, службовими особами, вітчизняними та закордонними 
діловими партнерами; 
- встановлює та розвиває від імені та в інтересах Товариства господарські та ділові зв’язки, здійснює 
необхідні ділові зустрічі та переговори, укладає від імені Товариства договори (угоди); 
- затверджує положення про структурні та функціональні підрозділи Товариства, організує підбір кадрів 
Товариства, приймає та звільняє працівників Товариства, укладає та розриває з ними трудові договори 
(контракти), визначає функціональні обов’язки, порядок оплати та інші умови праці працівників 
Товариства, 
- визначає розмір та порядок формування фонду оплати праці;

9) Повноваження посадових осіб емітента
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- затверджує штатний розклад Товариства, Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, 
посадові інструкції, приймає рішення щодо заохочення та накладання стягнень на працівників 
Товариства; 
- вносить пропозиції на Загальні збори питань з збільшення або зменшення Статутного капіталу 
Товариства; 
- визначає організаційну структуру Товариства, внутрішніх положень Товариства;
- видає доручення, відкриває рахунки в установах банків, в межах своїх повноважень, без обмежень 
розпоряджається грошовими коштами; підписує всі документи грошового, матеріального, розрахункового 
та кредитного характеру, звіти та баланси; 
- в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, якi є чинними для всіх працівників 
Товариства; 
- затверджує договірні ціни, нормативи щодо ціноутворення на продукцію і товари, тарифи на послуги 
Товариства;
- готує та вносить пропозиції на розгляд Загальних зборів щодо участі в асоціаціях, концернах, 
консорціумах, корпораціях промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, створення та/або участі 
в будь-яких юридичних особах, їх реорганізації та ліквідації;
- вирішує  питання про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених 
підрозділів Товариства (філій, представництв тощо); здійснює призначення та звільнення керівників 
філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає та затверджує їхні умови 
оплати праці, видає їм довіреності від імені Товариства, здійснює прийом та звільнення працівників цих 
підрозділів;
 - обирає  аудитора (аудиторську фірму) Товариства для проведення аудиторської перевірки за 
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначає умови договору, що 
укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- укладає договори застави, оренди, відчуження рухомого та/або нерухомого майна, отримання кредитів, 
інші договори і угоди для здійснення поточної господарської діяльності Товариства;
- виступає уповноваженою особою від власника Товариства у разі укладення колективного договору;
- приймає рішення про придбання Товариством власних акцій у випадках, передбачених законом;
- приймає рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту 
Товариства, організовує їх скликання та проведення;
- визначає дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних 
зборів відповідно до частини першої статті 35  Закону  «Про акціонерні товариства» та мають право на 
участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону  «Про акціонерні товариства»;
- готує пропозиції на розгляд Загальних зборів щодо участі у господарських Товариствах; 
- здійснює підготовку порядку денного загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про 
включення пропозицій до порядку денного; затверджує  форму і текст бюлетеня для голосування;
- надсилає пропозиції акціонерам про намір продати акціонерами Товариства, належного їм пакету акцій;
- надсилає пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета 
акцій; 
- призначає реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників) для проведення загальних 
зборів; формує тимчасову лічильну комісію у разі скликання загальних зборів;
- приймає рішення про зміну місцезнаходження Товариства, зміну видів економічної діяльності 
Товариства;
- вирішує всі інші  питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що 
належать до виключної компетенції загальних зборів.
- видає Розпорядження про  внесення відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо:
зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміни відомостей про кінцевого 
бенефіціарного власника (контролера) у випадках, якщо це передбачено законом; відомостей про 
керівника Товариства; відомостей про інших осіб, які можуть подавати документи для державної 
реєстрації , про осіб які можуть вчиняти дії від імені Товариства  без довіреності, у тому числі 
підписувати договори тощо; внесення даних  про наявність обмежень щодо представництва Товариства; 
відомостей про зміну місцезнаходження Товариства; відомостей про зміну видів економічної діяльності 
Товариства; інших відомостей  про Товариство, не пов’язаних  із змінами до Статуту Товариства, які 
необхідно подавати для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство. 
 - без довіреності діє  від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини 
(договори, угоди, контракти тощо)  від імені Товариства, видає накази та розпорядження, обов'язкові для 
виконання всіма працівниками Товариства; 
- здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства та вирішує всі питання поточної діяльності у 
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відповідності з цим Статутом;
- організує розробку i вносить на розгляд Загальних зборів пропозиції щодо питань діяльності Товариства, 
віднесених до їх компетенції;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів; 
- представляє Товариство у взаємовідносинах з усіма державними органами, установами та організаціями, 
іншими суб’єктами господарської діяльності, службовими особами, вітчизняними та закордонними 
діловими партнерами; 
- встановлює та розвиває від імені та в інтересах Товариства господарські та ділові зв’язки, здійснює 
необхідні ділові зустрічі та переговори, укладає від імені Товариства договори (угоди); 
- затверджує положення про структурні та функціональні підрозділи Товариства, організує підбір кадрів 
Товариства, приймає та звільняє працівників Товариства, укладає та розриває з ними трудові договори 
(контракти), визначає функціональні обов’язки, порядок оплати та інші умови праці працівників 
Товариства, 
- визначає розмір та порядок формування фонду оплати праці;
- затверджує штатний розклад Товариства, Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, 
посадові інструкції, приймає рішення щодо заохочення та накладання стягнень на працівників 
Товариства; 
- вносить пропозиції на Загальні збори питань з збільшення або зменшення Статутного капіталу 
Товариства; 
- визначає організаційну структуру Товариства, внутрішніх положень Товариства;
- видає доручення, відкриває рахунки в установах банків, в межах своїх повноважень, без обмежень 
розпоряджається грошовими коштами; підписує всі документи грошового, матеріального, розрахункового 
та кредитного характеру, звіти та баланси; 
- в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, якi є чинними для всіх працівників 
Товариства; 
- затверджує договірні ціни, нормативи щодо ціноутворення на продукцію і товари, тарифи на послуги 
Товариства;
- готує та вносить пропозиції на розгляд Загальних зборів щодо участі в асоціаціях, концернах, 
консорціумах, корпораціях промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, створення та/або участі 
в будь-яких юридичних особах, їх реорганізації та ліквідації;
- вирішує  питання про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених 
підрозділів Товариства (філій, представництв тощо); здійснює призначення та звільнення керівників 
філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає та затверджує їхні умови 
оплати праці, видає їм довіреності від імені Товариства, здійснює прийом та звільнення працівників цих 
підрозділів;
 - обирає  аудитора (аудиторську фірму) Товариства для проведення аудиторської перевірки за 
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначає умови договору, що 
укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- укладає договори застави, оренди, відчуження рухомого та/або нерухомого майна, отримання кредитів, 
інші договори і угоди для здійснення поточної господарської діяльності Товариства;
- виступає уповноваженою особою від власника Товариства у разі укладення колективного договору;
- приймає рішення про придбання Товариством власних акцій у випадках, передбачених законом;
- приймає рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту 
Товариства, організовує їх скликання та проведення;
- визначає дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних 
зборів відповідно до частини першої статті 35  Закону  «Про акціонерні товариства» та мають право на 
участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону  «Про акціонерні товариства»;
- готує пропозиції на розгляд Загальних зборів щодо участі у господарських Товариствах; 
- здійснює підготовку порядку денного загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про 
включення пропозицій до порядку денного; затверджує  форму і текст бюлетеня для голосування;
- надсилає пропозиції акціонерам про намір продати акціонерами Товариства, належного їм пакету акцій;
- надсилає пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета 
акцій; 
- призначає реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників) для проведення загальних 
зборів; формує тимчасову лічильну комісію у разі скликання загальних зборів;
- приймає рішення про зміну місцезнаходження Товариства, зміну видів економічної діяльності 
Товариства;
- вирішує всі інші  питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що 
належать до виключної компетенції загальних зборів.
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- видає Розпорядження про  внесення відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо:
зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміни відомостей про кінцевого 
бенефіціарного власника (контролера) у випадках, якщо це передбачено законом; відомостей про 
керівника Товариства; відомостей про інших осіб, які можуть подавати документи для державної 
реєстрації , про осіб які можуть вчиняти дії від імені Товариства  без довіреності, у тому числі 
підписувати договори тощо; внесення даних  про наявність обмежень щодо представництва Товариства; 
відомостей про зміну місцезнаходження Товариства; відомостей про зміну видів економічної діяльності 
Товариства; інших відомостей  про Товариство, не пов’язаних  із змінами до Статуту Товариства, які 
необхідно подавати для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство.

Аудитор перевірив  інформацію та висловив свою думку, а саме: Аудитор вважає що  Звіт керівництва 
про корпоративне  управлiння Товариства, який включається до регульованої річної інформації  емітента 
на фондовому ринку за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.  є достовірним у даних обставинах і у 
цілому відповідним зазначеним критеріям. На думку аудитора суттєва невизначеність, яка може ставити 
під сумнів здатність продовження діяльності юридичної особи, Звіт керівництва якої перевіряється, на 
безперервній основі,  відсутня.
Інформація про аудиторську фірму (аудитора): Приватна фірма «ЛІВ АУДИТ», місцезнаходження 61044, 
м. Харків, проспект Московський, буд.257, к.1103
Код ЄДРПОУ  32323883
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0483, видане рішенням АПУ № 296/4 від 
24.07.2014р. 
Основні відомості  про умови  договору на проведення аудиту:
Договір про надання аудиторських послуг №  10/20  від 15.01.2020 р.
Дата початку проведення аудиту  - 15.01.2020р.
 Дата закінчення  проведення аудиту  - 17.03.2020 р

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код 
юридичної

 особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

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

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

Неофітний Михайло Васильович 40400 50,5 40400 0

Балашова Евеліна Миколаївна 30000 37,5 30000 0

Світличний Євгеній Феліксович 9600 12 9600 0

80000 100 80000 0Усього:
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X. Структура капіталу
№
з/п

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

Номінальна 
вартість (грн)

Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до 
торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру
1 2 3 4 5 6
1 80000 0,25 д/н публічної пропозиції та/або допуску до торгів на 

фондовій  біржі немає
Примітки: при відчуженні акцій  акціонери мають першочергове право придбавати акції інших акціонерів Товариства

бездокументарні 
прості іменні
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 

номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

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

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
07.09.2010 158/20/1/10 ХТУ ДКЦПФР 0,25 20000,0080000 100

Опис: Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї щодо торгівлі цінними паперами, допуску до торгiв цінними паперами на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового 
реєстру не було. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював.

UA4000095038UA4000095038 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна
 іменна
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі 
емітента

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи

Кількість акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

1 2 3 4 5
Балашова Евеліна Миколаївна 30000 37,5 30000 0

30000Усього: 37,5 30000 0
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XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному 
році

Сума нарахованих дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр
Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн

Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

За результатами звітного 
періоду

У звітному періоді

0
0
0

300000
3,75

0

15.05.2019

Опис: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату 
дивідендів:05.04.2019;
Прийнято наступне рішення: 
1) Чистий прибуток Товариства отриманий за 2018 рік  розподілити наступним чином:
- частину прибутку  в розмірі 300  тисяч  грн розподілити між акціонерами;
- іншу частину прибутку не розподіляти, а  направити на розвиток виробництва.
2) Спосіб виплати дивідендів:  безпосередньо акціонерам.
3) Дата  складення  переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів:15 травня  2019 року. 
4) Строк виплати дивідендів:  з 15 травня  до 31 жовтня  2019 року. 
5) Виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати акціонеру всієї суми дивідендів у повному обсязі.
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати 

0
0
0

0
0
0

Інформація про виплату дивідендів

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

Дата (дати) перерахування дивідендів 
через депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) перерахованих 
дивідендів на відповідну дату

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів безпосередньо 
акціонерам із зазначенням сум (грн) 
перерахованих/ відправлених 
дивідендів на відповідну дату

Дата прийняття уповноваженим 
органом акціонерного товариства 
рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

05.04.2019

Спосіб виплати дивідендів д/н безпосередньо 
акціонерам

д/н д/н
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складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 05.04.2019;
Невиплачено  300 000,00 грн. з причини відсутності вільних коштів.
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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 початок 

періоду
на початок 

періоду
на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1499 5816 0 0 1499 5816
18458 18528 0 0 18458 18528
2066 2066 0 0 2066 2066

1573 1652 0 0 1573 1652
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
23596 28062 0 0 23596 28062

Опис: Первiсна вартiсть сновних засобiв пiдприємства на 31.12.19 року становлять 28 062 тис.грн., (3 група – 5 816 
тис. грн., 4 група – 18 528 тис. грн., 5 група – 2 066 тис. грн., 6 група – 651 тис. грн.., 9 група -278 тис. грн.., МНМА – 
723 тис. грн.) , нараховано амортизацiї за звiтний перiод  1 041  тис.грн., загальна сума накопиченої амортизацiї 
становить 16 849 тис.грн. або 60,0 %. Змiни зумовленi тим, що за рiк надiйшло основних засобiв на суму 241 тис.грн, 
переоцінено на суму 4 281 тис.грн., а вибуло на 56 тис.грн.,з них лiквiдовано на суму 56 тис.грн.

1.Виробничого призначення:
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
2.Невиробничого призначення: 
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
Усього

23596 28062 0 0 23596 28062

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки
0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

16415
20

Опис: Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 
звiтний перiоди вiдповiдно до  методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 
17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс", затвердженого 
Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв 
проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати 
майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення 
наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного 
перiоду становить 16395 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 
скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 16395 тис.грн. Рiзниця 
мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього 
перiоду становить 13308 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 
скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 13308 тис.грн.
Висновок: Розрахункова вартiсть чистих активiв  на кінець звітного періоду    (16415 тис.грн. ) 
бiльше скоригованого статутного капiталу (20 тис.грн). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 
Цивiльного кодексу України.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 20

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

13328
20
20
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0
0

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

X
X

X
X

X
X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

0
0

25330
30036

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

4706Кредити банку
у тому числі:

X
 

X X
   

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

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

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

X X X

Опис: Інші зобов’язання та забезпечення у сумі - 30 036 тис.грн. складаються із довгострокових та поточних 
забовязань та забезпечень. Довгострокові зобов’язання у сумі – 3 984 тис.грн складаються : відстрочені податкові 
зобов’язання – 586 тис.грн., довгострокові забезпечення витрат персоналу – 3 398 тис.грн.
Поточні зобовязання у сумi -26 052 тис грн складається: короткостроковий кредит банку -  4 706 тис грн, 
кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) - 12 281 тис грн, з авансiв одержаних-  6 672 тис грн, по 
розрахункам за бюджетом - 235 тис грн, по розрахункам з страхуванням -161 тис грн, по заробiтнiй платi - 656 тис 
грн, по розрахункам з учасниками -328 тис грн, iншi – 1 013 тис грн.

короткострокові кредити банку 01.05.2019 4706 0 01.05.2020
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Приватна фірма «ЛІВ АУДИТ»

32323883

проспект Московський, буд.257, к.1103, місто Харків, 
Немишлянський, Харкiвська область, 61044, УКРАЇНА

д/н
д/н

0483

24.07.2014

АПУ

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Приватне підприємство

Опис: Вид послуг, які надає особа: Договір про надання аудиторських послуг №  10/20  від 
15.01.2020 р. щодо аудиту звіту керівництва  ПрАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»  за 2019 рік

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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  Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй 
України"

30370711

вул. Тропiнiна, 7-г, м.Київ, Шевченківський, 04107, УКРАЇНА

  044 591-04-40
  044 591-04-40

2092

12.10.2013

НКЦПФР

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Вид послуг, які надає особа:Емiтент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених 
договором про обслуговування випускiв цiнних паперiв.

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
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Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури 
фондового ринку України»

21676262

вулиця Антоновича, 51, офіс 1206, місто Київ, Голосіївський, 
03680, УКРАЇНА

(044) 498-38-15/16
 (044) 287-56-73

№ DR/00001/APA

18.02.2019

НКЦПФР

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Державна організація (установа, заклад)

Опис: Вид послуг, які надає особа: надання нформаційних послуг на фондовому ринку 
(оприлюднення регульованої інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР та подання електронної звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 
відповідно до встановлених вимог).

Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому 
ринку
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2019 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2020.01.01
24478427

6310136600

18.13

Дата  (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-
ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГIЙ"

Виготовлення друкарських форм і надання інших 
поліграфічних послуг

Адреса, 
телефон

вулиця Академiка Проскури, будинок 1, мiсто Харкiв, Київський, Харкiвська область, 61070, 
УКРАЇНА, (057) 702-12-07

КОДИ

КИЇВСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 99

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

v

269 364
1370 5564
8755 11213

23596 28062
14841 16849

0 0
158 158
128 0

0 0
0 0

10582 17004

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи
1001
1002
1005
1010
1011
1012

1030
1035
1040

1060
1065

1095

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

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

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0
0 0
0 0

1020
1021
1022

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

Інвестиційна нерухомість

48 301045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

123 39
392 403

0 01015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016
    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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23524 25818
16536 11370
6988 14448

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

2969 1818

325 1135
534 104
51 0
0 0
0 0

14 9

133 0

133 0
0 0

28267 29447
0 0

38849 46451

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1130
1135
1136
1140
1145
1155

1165

1167
1170

1195
1200

1300

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

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

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

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

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

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

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

768 5631190Інші оборотні активи

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

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1500
1505

1520

1595

1600
1605
1610

1615

1695

20 20

0 2672
79 79
0 0
0 0
0 0

13229 13644
0 0

0 586
0 0

3366 3398

3366 3984

3577 4706
0 0
0 0

12462 12281

22155 26052

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

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

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

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

1495 13328 16415Усього за розділом I

1510
1515

0 0
0 0

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 0 0Вилучений капітал

1521 3366 3398    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 0 0Цільове фінансування
1526 0 0    Благодійна допомога
1530 0 0Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

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

1620 134 235    розрахунками з бюджетом
1621 0 123        у тому числі з податку на прибуток
1625 169 161    розрахунками зі страхування
1630 624 656    розрахунками з оплати праці
1635 4608 6672Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 48 328Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 0 0Поточні забезпечення
1665 0 0Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 533 1013Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Примітки: 
Активи
Роздiл I Необоротнi активи та їх знос (амортизацiя) Станом на 31 грудня 2019 року необоротнi нематерiальнi активи 
пiдприємства за первiсною вартiстю становлять 403 тис.грн., що вiдповiдає рядку 1001 Балансу та рядку 070 графи 
14 Примiток до рiчної фiнансової звiтностi, (в подальшому "Примiтки"). Накопичена амортизацiя необоротних 
нематерiальних активiв становить 364 тис.грн. (рядок 1002 Балансу та рядок 070 графи 15 Примiток). За 2019 рiк 
нараховано амортизацiї  95 тис. грн.
Основнi засоби пiдприємства на 31.12.19 року за первiсною вартiстю становлять 28 062 тис.грн., що вiдображено в 
рядку 1011 Балансу та рядках 120, 130,140,150,200 графи 14 Примiток.
Нарахована амортизацiї за звiтний перiод 1 041 тис.грн., що вiдповiдає рядку 260 графа 10 Примiток.
Загальна сума накопиченої амортизацiї становить 16 849 тис.грн. (рядок 1012 Балансу та рядки120, 130,140,150, 200 
графи 15 Примiток) або 60,0 %. За рiк надiйшло до складу основних засобiв 241 тис.грн. (рядок 260 графа 5 
Примiток). Переоцінено основних засобiв 4 281 тис.грн. (рядок 260 графа 6 Примiток). Вибуло за рiк основних 
засобiв на загальну суму 56 тис.грн., у тому числi лiквiдовано 56 тис.грн. Iншi фiнансовi iнвестицiї становлять 158 
тис.грн. в формуваннi статутного капiталу ПрАТ "НДI лазерних технологiй" (рядок 1035 Балансу).
Роздiл II Оборотнi активи
До виробничих запасiв включено вартiсть закупiвельних матерiалiв та комплектуючих придбаних для подальшого 
використання в виробничому процесi ПрАТ "НДI лазерних технологiй".
Загальна сума запасiв становить 11 370 тис.грн, що вiдображено в рядку 1101 Балансу та рядку 800,820,850 
Примiток. В рядку 1102 Балансу (рядок 890 Примiток) вiдображено вартiсть незавершеного виробництва у розмiрi  
14 448 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть:
- заборгованiсть покупцiв за товари та послуги  1 818 тис.грн. (рядок 1125 Балансу) ;
- переплата до бюджету становить 104 тис.грн. (рядок 1135, 1136); 
- за виданими авансами 1 135 тис. грн (рядок 1130).
Аналiтичний облiк розрахункiв з дебiторами ведеться вiдокремлено по кожному контрагенту вiдповiдно до чинного 
законодавства.
Залишок грошових коштiв у нацiональнiй валютi (рядок 1165 Балансу) на 31.12.19 року становить  0 тис.грн. Iншi 
оборотнi активи становлять 563 тис. грн. (рядок 1190 Балансу).
Пасиви
Роздiл I Власний капiтал
В рядку 1400 вiдображено суму статутного капiталу 20 тис. грн., який подiлено на 800 простих акцiй вартiстю 0,25 
грн кожна. 
Капітал у дооцінках 2 672 тис.грн. (рядок 1405 Балансу).
Iнший додатковий капiтал становить 79 тис.грн. (рядок 1410 Балансу). 
Нерозподiлений прибуток на кiнець року становлять 13 644 тис.грн (рядок 1420 Балансу), у тому числi прибуток 
минулих рокiв 12 929 тис.грн. та прибуток поточного року 715 тис.грн.
Роздiл II Довгостроковi зобов’язання i забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання становлять 586 тис.грн (рядок 1500 Балансу).
Довгостроковi забезпечення витрат становить  3 398 тис.грн (рядок 1520 Балансу), в тому числi довгостроковi 
забезпечення витрат персоналу 3 398 тис.грн (рядок 1521).
Роздiл IV Поточнi зобов'язання .
Поточна кредиторська заборгованiсть по короткостроковим кредитам банкiв становить 4 706 тис.грн. (рядок 1600),
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 12 281 тис.грн (рядок 1615),
- поточнi забов'язання з одержаних авансiв  6 672 тис. грн. (рядок 1635),
- з бюджетом 235 тис. грн (рядок 1620),в тому числі: 
податок на додану вартiсть- 0 тис.грн, 
податок на прибуток -123 тис.грн.,
прибутковий податок (НДФЛ) – 104 тис.грн.,
орендна плата за землю – 0 тис.грн.,
вiйськовий збiр – 8 тис.грн.
В рядку 1625 вiдображенi поточнi забов'язання зi страхування в пенсiйному фондi 161 тис.грн , в рядку 1630 - 
забов'язання з оплати працi 656 тис.грн. В рядку 1690 вiдображено iнша поточна заборгованiсть в сумi 1 013 тис.грн . 
Аналiтичний облiк розрахункiв з кредиторами ведеться окремо по кожнiй органiзацiї, установi чи фiзичнiй особi на 
вiдповiдних балансових рахунках у вiдповiдностi до вимог Положень бухгалтерського облiку. Iншої iнформацiї, що 
пiдлягає розкриттю, немає.

1700

1800
1900

0 0

0 0
38849 46451

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

1 2 3 4
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Неофітний Михайло Васильович

Губа Наталія Євгеніївна

Керівник

Головний бухгалтер
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2020.01.01
КОДИ

24478427
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-
ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГIЙ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2019 рік

2220
Дохід від участі в капіталі

32937 53326
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

29996 47561

2941 5765

0 0
0 0

0 0
0 0

22544 36346

0 0

5455 6777
1774 1996

16491 31341
0 0

0 0

1765 1997

0 0

0 0

862 626
0 0
0 0
0 0

903 1371

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

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

Валовий:
     прибуток

2090

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

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

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

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

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

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

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

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

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

2121

0 02200
0 0Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

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

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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715 1066

0 0

24284 35320
12616 12064
2722 2640
1136 1358
6050 7635

46808 59017

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

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

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

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Доходи, якi вiдображено у звiтi (рядок 2000), складають 32 937 тис.грн., у тому числi:
дохiд вiд виготовлення фотополiмерних заготiвок – 22 131 тис.грн,
дохiд вiд лазерного гравiрування –6 443 тис. грн., 
дохiд вiд дослiджень та розробок в галузi iнших природничих i техничних наук  4 363 тис.грн.
В рядку 2120 вiдображенi iншi операцiйнi доходи 22 544 тис.грн., у тому числi:
- операцiйна курсова рiзниця – 3 197 тис.грн.,
- реалiзацiя запасiв – 16 986 тис.грн.,
- суборенда - 40 тис.грн.,
- безоплатно отриманi ТМЦ –11 тис.грн.,
- дохiд вiд реалiзацiї валюти - 0 тис.грн.,
- списана кредиторська заборгованiсть – 12 тис. грн.

(188) (305)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

3258 0
0 0
0 0
0 0
0 0

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

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

3258 0
(586) 0
2672 0
3387 1066

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

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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- отриманi штрафи - 0 тис.грн.,
- iншi доходи – 2 298 тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї склала   29 996 тис.грн. (рядок 2050), у тому числi:
- витрати на оплату працi  5 047 тис.грн;
- вiдрахування ЕСВ   1 102 тис.грн;
- амортизацiя основних засобiв та нематер.активiв  895 тис.грн;
- матерiальнi витрати  20 433 тис.грн.;
- послуги стороннiх органiз 2 519 тис.грн. 
Адмiнiстративнi витрати, якi вiдображено в рядку 2130, склали  5 455 тис.грн,  у тому числi:
- витрати на оплату працi  2 709 тис.грн.;
- вiдрахування ЕСВ   570 тис.грн;
- амортизацiя основних засобiв та нематер.активiв   41 тис.грн;
- матерiальнi витрати    772 тис.грн.;
- послуги стороннiх органiзацiй   1 363 тис.грн .
Витрати на збут, якi вiдображено в рядку 2150, склали   1 774 тис.грн, у тому числi:
- витрати на оплату працi   1 029 тис.грн.;
- вiдрахування ЕСВ  208 тис.грн;
- матерiальнi витрати  259 тис.грн.;
- послуги стороннiх органiзацiй   278 тис.грн .
В рядку 2180 вiдображено iншi операцiйнi витрати в сумi   16 491 тис.грн., у тому числi:
- собiвартiсть реалiзованих запасiв   14 363 тис.грн.,
- витрати вiд операцiйної курсової рiзницi  427 тис.грн.,
- витрати за рахунок прибутка   1 701 тис. грн.,
- штрафи  0 тис.грн.
Разом витрати пiдприємства за рiк становлять  46 808 тис.грн. (рядок 2550) .
Витрати з податку на прибуток становить вiд звичайної дiяльностi  188 тис.грн. (рядок 2300).
Надзвичайних витрат та надзвичайних доходiв протягом року на пiдприємствi не було. 
Отримано прибуток у сумi 715 тис.грн. (рядок 2350). 
Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає.

Неофітний Михайло Васильович

Губа Наталія Євгеніївна

Керівник

Головний бухгалтер
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2020.01.01
КОДИ

24478427
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-
ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГIЙ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік

36352 59628

0
0 0

31461 41039

0 0

0

0 0
0 0

496 10995

10740 11347

3780 3702

723
2979

5073 3732
0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006
3010

3015

3025

3035
3040
3045
3050

3095

3105

3115

3117
3118

3140
3145

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

    у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

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

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

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

Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

942
2830

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

38 653020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

28116 524753100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

2896 30573110Відрахувань на соціальні заходи

8 03116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

69903135Витрачання на оплату авансів 2136

0 0

( ) ( )

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

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

12205 212503190Інші витрачання
3401 91743195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
128 03230Надходження від погашення позик

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

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: Облiк руху грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється згiдно з "Планом рахункiв бухгалтерського 
облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй та Iнструкцiєю про його застосування, затверджених 
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. №291. Наявнiсть грошових коштiв у нацiональнiй валюти 
пiдтверджено виписками обслуговуючого банку та даними касової книги станом на 31.12.2019 р. i без вiдхилень 
занесено до Головної книги. Залишок грошових коштiв на рахунках в нацiональної валютi становить i вiдображено в 
рядку 1165 Балансу (0). Сума залишкiв грошових коштiв на рахунках в нацiональної та iноземнiй валютi становить i 
вiдображено в рядку 3415 Звiту  про рух грошових коштів. Станом на 31.12.2019 р. у підприємства заємні кошти у 
сумі 4 000 тис. грн. кредиту  та 706 тис.грн. «овердрафт» що і відображено в рядку 1600 Балансу (4 706 тис.грн).І 
ншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає.

Неофітний Михайло Васильович

Губа Наталія Євгеніївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
0 1283275Витрачання на надання позик
0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці
0 03290Інші платежі

(3801) (9062)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3929 89343260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

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

( ) ( )

3 421

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

0 2793355Сплату дивідендів

4706 35773305Отримання позик

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

Власного капіталу

3577 30003350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

862 6273360Витрачання на сплату відсотків
0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах
0 03390Інші платежі

267 (329)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності
(133) (217)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період
133 3503405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
0 1333415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

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

( ) ( )
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2020.01.01
КОДИ

24478427
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-
ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГIЙ"

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

20 0

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010
4090

4100

4200

4205

4210
4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок
Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

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

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

20 04095Скоригований залишок на початок року

0 26724110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10
79 0

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

79 0

0 0

0 0

13229 0

0
0 0

715 0

(300) 0

0

0 0

0

0

0 0

13229 0

0 0

0 0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

13328

0

715

(300)

0

0

0

0

13328

2672

0

0 26724111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 2672
0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0
0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0
0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств
0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: Заявлений розмiр Статутного капiталу товариства складає 20 тис грн. (рядок 1400 Балансу), який подiлено на 80000 простих акцiй вартiстю 0,25 
грн. кожна. Володiє акцiями три акцiонери - фiзичнi особи, кожний iз акцiонер володiє пропорцiйно 50,5, 37,5 , 12 % , загальної кiлькостi акцiй . Статутний 
капiтал сплачено. Змiн у Статутному капiталi протягом звiтного року не вiдбулось. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає.

Неофітний Михайло Васильович

Губа Наталія Євгеніївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 2672
20 2672

4220

4240

4260

4270

4280
4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0
0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 0
79 0

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

415 0
13644 0

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

3087
16415

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю 
емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдомо вiдповiдальним особам, рiчна фiнансова звiтнiсть, 
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та 
об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки 
емiтента цiнних паперiв, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне 
подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi, разом з описом 
основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 
Генеральний директор Неофітний М.В.
Головний бухгалтер Губа Н.Є.

© SMA 244784270 кв. 2019 р.



Дата 
виникнення

 події

Дата оприлюднення 
Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 

або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку

Вид інформації

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

1 2 3
25.02.2019 25.02.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

05.04.2019 08.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

© SMA 244784272019 р. 


