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	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Виконуючий обовязки директора



Улибишев А. В.

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


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Електроважхімпроект"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01416777
4. Місцезнаходження: 49600, Україна, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Воскресенська, 41
5. Міжміський код, телефон та факс: 0567860109, 0567445508
6. Адреса електронної пошти: buh@ethp.dp.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 06.04.2020, Рiшення Акцiонера №2 , що має 100% голосiв - Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд"
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку




(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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

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

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
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Не заповнюються пункти змiсту:
3. товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб.
4. Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
5. Iнформацiя про рейтингове агенство: рейтингова оцiнка не проводилась.
6. Фiлiали, iншi вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi.
7. Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi 1 та бiльше вiдсоткiв активiв товариства - вiдсутнi; судовi справи, у яких стороною виступають посадовi особи - вiдсутнi.
8. у звiтному перiодi штрафнi санкцiї на товариство не накладались;
10. . Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента: посадовi особи акцiями емiтента не володiють.
13. iнформацiя про змiну акцiонерiв вiдсутня - змiни акцiонерiв не було; 
 14. змiни осiб по праву голосу - не було;
15. змiни осiб, власникiв фiнансових iнструментiв - не було;
17. Облiгацiї товариством не випускались; iншi цiннi папери не випускались; похiднi цiннi папери вiдсутнi; викупу власних акцiй у звiтному перiодi не було; сертифiкати цiнних паперiв у звiтному перiодi не видавались,
17.  випуску боргових цiнних паперiв не було; придбання власних акцiй не було.
18. звiт про стан обєкта нерухомостi не складається, емiсiї не було.
19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв  -   вiдсутнi
20. У працiвникiв емiтента акцiї вiдсутнi.
21. iнформацiя про обмеження обiгу цiнних паперiв - немає
22. iнформацiї про обмеження голосуючих акцiй - немає.
24. Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї i собiвартiсть - вiдсутня, у звiтному перiодi виробництва продукцiї не було;
25,26. Значнi правочини у звiтному перiодi не вчинялись, товариство не зверталось до Акцiонера про надання згоди на їх вчинення.
27, 28 Правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть i перевищиють 1% вiд активiв - вiдсутнi.
31. Випуску боргових цiнних паперiв не було.
33. Iнформацiя про акцiонернi , корпоративнi договори у акцiонера - вiдсутня.
34. iнформацiя про будь-якi договори, правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - вiдсутня.
36-40 iпотечнi сертифiкати, облiгацiї , iпотечнi активи вiдсутнi.
41-45 випускiв сертифiкатiв ФОН не було.

У 2019 роцi товариство функцiонувало як Публiчне акцiонерне товариство. На момент складання рiчної iнформацiї вiдбулась змiна типу товариства з публiчного на приватне. Державна реєстрацiя змiни типу товариства i назви з Публiчного акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект" на Акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" проведена 17.02.2020 р. Особлива iнформацiя про змiну типу товариства подана до НКЦПФР 24.02.2020 р.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Акц?онерне товариство "Електроважх?мпроект"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	АОО №419109
3. Дата проведення державної реєстрації
	30.06.1994
4. Територія (область)
	Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	22434,3
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	28
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки в сферi iнших природничих i технiчних наук
	71.12 - Послуги iнженернi та повязанi з ними послуги щодо технiчного консультування
	68.20 - Здавання в найм власного нерухомого майна
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
	322313
3) Поточний рахунок
	UA843223130000026009000029539
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
	322313
6) Поточний рахунок
	UA843223130000026009000029539

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)

1
2
3
4
5
Господарська дiяльнiсть з будiвництва обєктiв IV i V категорiї складностi
15-л
18.04.2016
Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
18.04.2021
Опис
термiн дiї лiцензiї буде продовжений
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану обєктiв
АВ №548252
22.07.2010
Державний департамент пожежної безпеки МНС України

Опис
Термiн дiї необмежений з 22.07.2010 р.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiни в органiзацiйнiй структурi товариства обумовленi вiдсутнiстю проектних робiт, у звязку з чим у попереднi роки було проведено скорочення штату товариства. В органiзацiйнiй структурi товариства основними є  вiддiл оренди нерухомого майна, у звязку з тим, що у 2019 роцi проектнi i проектно-конструкторськi, iншi будiвельно-монтажнi роботи не виконувались. У разi наявностi обсягу робiт  основного виду дiяльностi, органiзацiйна структура товариства буде переглянута.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структури вiдсутнi.



Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
1. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб - 26
з них працюють на умовах неповного робочого часу - 3
2. Середня кiлькiсть позаштатних працiвникiв, осiб - 2
3. Фонд оплати працi усiх працiвникiв, тис. грн. - 2583,9
4. Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис. грн. - 2433,4
5. Змiни ФОП штатних працiвникiв порiвняно з попереднiм перiодом, тис. грн. - +375,9
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв порiвняно з попереднiм перiодом зменшилась  на 1 особу.
Темп росту середньої зарплати порiвняно з попереднiм перiодом - 117,4% за рахунок перегляду окладiв у звязку збiльшенням мiнiмальної зарплати.
Затверджена кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв - вiдсутня.


Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Найменування обєднання: Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд"
Мiсцезнаходження обєднання: 001034, м. Київ, вул. Прорiзна, 15
УДК "Укрмонтажспецбуд" обєднує пiдприємства по виготовленню електромонтажного обладнання та виробiв: електромонтажнi трести та спецiалiзованi проектнi iнститути, що дозволяє комплексно вирiшувати питання будiвництва електротехнiчної частини обєктiв та систем автоматизацiї технологiчних процесiв у галузях промисловостi.



Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами не проводилась.


Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства у звiтному перiодi з боку третiх осiб не було.



Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
У вiдповiдностi до наказу по товариству "Про облiкову полiтику пiдприємства" №6  вiд 16.11.2017 р. передбачено:
Вiдповiдно до МСФЗ "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" датою переходу на МСФЗ встановлено 01.01.2012 р.
Об'єкт основних засобiв, який пiдлягає визнанню як активу, оцiнюється за собiвартiстю.
Для подальшої оцiнки i вiдображення основних засобiв у фiнансовiй звiтностi товариство використовує модель переоцiнки вартостi, тобто за справедливою вартiстю на дату переоцiнки, за вирахуванням будь-якої накопиченої згодом амортизацiї та будь-яких накопичених згодом збиткiв вiд знецiнення. Термiн корисної служби основного засобу встановлюється виходячи з перiоду часу, протягом якого Товариство передбачає використовувати актив.
Товариством застосовується метод, коли суму накопиченої амортизацiї перераховують пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу, так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Цей метод часто застосовують, коли актив переоцiнюється за допомогою iндексу, щоб визначити його амортизовану вiдновлювану собiвартiсть (див. МСФЗ 13).
При нарахуваннi амотизацiї нематерiальних активiв застосовувати прямолiнiйний метод.Первiсна оцiнка НМА здiйснюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання Товариство вiдображає нематерiальнi активи за собiвартiстю за  вирахуванням будь-якої суми накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi таких активiв.

Iнвестицiйна нерухомiсть:Починаючи з 01 сiчня 2018 року Товариство змiнило модель облiку Iнвестицiйної   нерухомiсть -  згiдно МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", у зв'язку з тим, що результатом такої змiни є достовiрна i бiльш вiдповiдна iнформацiя у фiнансовiй звiтностi щодо операцiй, iнших подiй або умов що впливають на фiнансовий стан, фiнансовий результат або на грошовi потоки суб'єкта господарювання.
Товариство прийняло рiшення змiнити модель справедливої вартостi на модель оцiнки за собiвартiстю, та застосовувати цю полiтику до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, починаючи з 01 сiчня 2018 року.

Установити: при нарахуваннi амортизацiї iнвестицiйної нерухомостi застосовувати прямолiнiйний метод.

Проводити зарахування запасiв на баланс по собiвартостi вiдповiдно до МСБО №2 "Запаси". У разi вiдпуску на виробництво, продажу чи iншому вибуттi запасiв застосовувати метод оцiнки по iдентифiкованiй вартостi.
Облiк фiнансових iнструментiв здiйснювати за справедливою вартiстю.


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
У 2019 роцi проектнi, iншi будiвельно-монтажнi роботи не виконувались.
Основна сума доходiв товариством одержана у 2019 роцi вiд здачi в оренду примiщень. За звiтний рiк одержано вiд операцiйної оренди активiв - 4467,0 тис. грн., компенсацiї за утримання орендованих примiщень - 3039 тис. грн., iншi доходи - 21,9 тис. грн. Всього доходи за 2019 рiк - 7528 тис. грн. Порiвняно з попереднiм перiодом доходи склали 125,1%, в тому числi вiд операцiйної оренди -  126,9%


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
З 2014 р. по 2018 р. придбано основних фондiв всього на10,5 тис. грн., в тому числi: компютерну та копiювальну технiку - 2,7 тис.грн., реконструкцiя, ремонт примiщень - 6,1 тис.грн., кондицiонер - 1,7 Фiнансування придбання - власнi кошти.
Вибуло за вiдповiдний перiод всього на 215,7 тис.грн., в тому числi списано фiзично зношенi морально устарiлi i непридатнi для подальшого використання основнi засоби на суму 10,1 тис.грн., реалiзовано невикористовуваних ОЗ у виробничiй дiяльностi - 39,7 тис.грн. та автомобiль - 165,9 тис. грн., залишковою вартiстю 104.5 тис. грн.
Прогноз по iнвестицiях: згiдно iз фiнансовим планом на 2019 рiк значних iнвестицiй не пердбачено у звязку з недостатнiстю коштiв.


Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Загальна вартiсть основних засобiв товариства на кiнець звiтного перiоду  - 25928 тис. грн. В тому числi iнвестицiйна нерухомiсть (нерухомiсть, що надається в операцiйну оренду), яка облiковується по собiвартостi - 23648 тис.грн. Будiвлi i споруди для основної дiяльностi облiковуються по справедливiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi активу - 2280 тис. грн. Виробниче обладнання i потужностi вiдсутнi, оскiльки товариство являється проектним iнститутом.
Значнi правочини щодо основних засобiв товариства у звiтному перiодi не вчинялись.
Будiвлi i споруди розмiщенi по адресу: м. Днiпро, вул. Воскресенська, 41.
У звязку з тим, що фундаменти будiвлi опираються на товщу просадочних лесових грунтiв, в результатi їх замочування вiдбулася часткова просадка грунтiв пiд пiдошвою будiвель, що спричинило розриви в конструкцiях будiвель, їх деформацiю, оскiльки деформацiйнi шви в стiнах будiвель вiдсутнi. В результатi проведених фахiвцями обслiдувань встановлено, що для запобiгання подальшого руйнування будiвель, необхiдно виконати ряд заходiв для укрiплення фундаментiв. Для виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт по укрiпленню фундаментiв необхiдно понад 2 млн.грн. капiталовкладень. Прогноз по iнвестицiях iз-за вiдсутностi неохiдних фiнансових коштiв не передбачався.


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
АТ "Електроважхiмпроект" функцiонує у нестабiльному середовищi, ефективнiсть розвитку в значнiй мiрi залежить вiд полiпшення економiчної ситуацiї в Українi.
Основною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть i перспективу розвитку товариства, є значна потреба у молодих фахiвцях для роботи в якостi проектувальникiв електричної частини промислових обєктiв.
А також в умовах кризових явищ у економiцi, воєнних дiй на Донбасi значно зменшились обсяги замовлень на розробки проектної продукцiї для будiвництва обєктiв. 
На фiнансовий результат роботи товариства у значнiй мiрi впливає рiст цiн на енергоносiї, рiст цiн на iншi послуги, рiст середньої зарплати у зв'язку з ростом iндексу iнфляцiї. А з iншої сторони для того , щоб виграти у тендерних закупiвлях необхiдно знижувати цiну власних робiт та погоджуватися на невигiднi умови фiнансових розрахункiв за виконанi роботи.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Джерелом фiнансування дiяльностi товариства є власнi обiговi кошти, отриманi вiд виконання робiт, надання орендних i iнших послуг. Розмiр власного капiталу достатнiй для поточних потреб дiяльностi товариства.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладенi i невиконанi договори вiдсутнi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Фiнансовим планом на 2020 рiк передбачено виконання проектних, будiвельно-монтажних робiт на суму 980 тис.грн., вiд надання власного майна в оренду i компенсацiї комунальних витрат одержати 7830 тис.грн. Головним фактором, що сприятиме виконанню запланованого є подолання кризових явищ в економiцi України, покращення iнвестицiйного клiмату в державi.
Колектив товариства наполегливо працює iз замовниками проектiв - пром. пiдприємствами, генпроектувальниками для одержання замовлень.


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
АТ "Електроважхiмпроект" виконуєi роботи за рахунок коштiв замовникiв.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Показники роботи ПАТ "Електроважхiмпроект" за останнi три роки:
1. Середня кiлькiсть працiвникiв:   2017 рiк - 30, 2018 рiк - 28; 2019 рiк - 28
2. Обсяг реалiзованих робiт, послуг: 2017 рiк - 0,6 млн. грн., 2018 р. -0, 2019 рiк - 0
3. Первiсна вартiсть основних засобiв: 2017 рiк - 31.2 млн. грн, 2018 р. - 50,7. 2019 рiк - 50,7 млн. грн.
4. Фiнансовий результат до оподаткування:  2017 рiк - 0,1 млн.грн., 2018 р. - 0,07 млн. грн., 2019 р. - 0,19 млн. грн.
5. Поточна дебiторська заборгованiсть:  2017 рiк - 0,5 млн. грн., 2018 р. - 0,6 млн. грн., 2019 р. - 0,6 млн. грн.
6. Поточна кредиторська заборгованiсть:  2017 рiк - 0.7 млн. грн., 2018 р. - 0,8 млн. грн., 2019 рiк - 0,7 млн. грн.
7. Коефiцiєнт платоспроможностi (лiквiдностi):  2017 рiк - 0,94, 2018 рiк - 0,93, 2019 рiк - 0,94
8. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi: 2017 рiк - 16,7, 2018 рiк - 12,68, 2019 рiк - 14,67



IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад

загальнi збори
не передбачено
Єдиним акцiонером  ПАТ "Електроважхiмпроект" є Держава в особi засновника  - Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних робiт "Укрмонтажспецбуд" i виконує функцiю Загальних зборiв.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Виконуючий обовязки директора
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кучерук Сергiй Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д
4) Рік народження
	1977
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Трансенерджi", 38217449, ТОВ "Трансенерджi", заступник директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	21.03.2014, обрано звiльнений 26.09.2019 р.
9) Опис
	Призначено виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 21.03.2014 р. термiном на шiсть мiсяцiв згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" №19-к вiд 21.03.2014 р. Продовжено термiн повноважень (наказ №115-к вiд19.09.2014 р.) по 20.09.2015 р. З 21.09.2015 р. термiн повноважень продовжено до 20.09.2016 р. (наказ УДК "Укрмонтажспецбуд" № 36-к вiд 15.09.2015 р.), з21.09.2016 р. термiн повноважень продовжений до 20.09.2017 р. (наказ УДК "Укрмонтажспецбуд №24-к вiд 15.09.2016 р.), наказом вiд 27.09.2017 р. №25-к термiн повноважень продовжений до 26.09.2018 р. З  27.09.2018 р. термiн повноважень продовжений до 26.09.2019 р. (наказ № 24-к вiд 27.09.2018 р., рiшення акцiонера  №3 вiд26.09.2018 р.) Звiльнений з посади 26.09.2019 р. у звязку iз закiнченням строку перебування на посадi (ст. 36 п. 2 КЗпП України) згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" №27-к вiд 26.09.2019 р.
Повноваження та обовязки встановлюються статутом товариства. згiдно iз Статутом - Виконавчим органом товариства є директор, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. Директор без довiреностi дiє вiд iменi товариства, вчиняє правочини, видає накази i розпорядження. Посадовий оклад встановлений наказом Засновника УДК "Укрмонтажспецбуд", iншi винагородиi  не виплачувались. Згода на оприлюднення розмiру заробiтної плати посадовою особою не надана.
Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Згода на оприлюднення паспортних даних не надана. Загальний стаж роботи - 19 рокiв.
Займанi посади за останнi пять рокiв: ТОВ "Трансенерджi", заступник директора, з листопада 2012 р. по лютий 2013 р., з березня 2014 р. - по 26.09.2019 р. -виконуючий обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект". Посади на iнших пiдприємствах не обiймав.



1) Посада
	тимчасово виконуючий обовязки директора
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Тутов Вiталiй Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д
4) Рік народження
	1977
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	21
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Спецтермомонтаж - Енерго", 38622372, заступник директора ТОВ "Спецтермомонтаж - Енерго"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	04.10.2019, обрано з 04.10.2019 по 04.01.2020 р.
9) Опис
	Призначено виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 04.10.2019 р. термiном на три мiсяцi до 04.01.2020 р.згiдно з наказом Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" №34-к вiд 04.10.2019 р.. рiшення акцiонера №3 вiд 04.10.2019 р.
Повноваження та обовязки встановлюються статутом товариства. згiдно iз Статутом - Виконавчим органом товариства є директор, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. Директор без довiреностi дiє вiд iменi товариства, вчиняє правочини, видає накази i розпорядження. Посадовий оклад встановлений наказом Засновника УДК "Укрмонтажспецбуд", iншi винагородиi не виплачувались. Згода на оприлюднення розмiру заробiтної плати посадовою особою не надана.
Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Згода на оприлюднення паспортних даних не надана. Загальний стаж роботи - 21 рiк.
Займанi посади за останнi пять рокiв: з вересня 2012 р. - заступник директора Дирекцiї з будiвництва обєктiв енергетики з економiки та фiнансiв Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд"; з 01.10.2018 р. - заступник директора з економiчної безпеки ТОВ "Спецтермомонтаж - Енерго" , з 04.10.2019 р. по 04.01.2020 р. - тимчасово виконуючий обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект"
 Посади на iнших пiдприємствах:  ТОВ "Спецтермомонтаж - Енерго" - заступник директора.


1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Гнатюк Любов Борисiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	д
4) Рік народження
	1951
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	50
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "Електроважхiмпроект", 01416777, ПАТ "Електроважхiмпроект", 01416777, ПАТ "Електроважхiмпроект", головний бухгалтер з 1993 р. по 17.07.2011 р., в.о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 18.07.2011 р. по 13.06.2012 р., з 14.06.2012 р. поновлена на посадi головного бухгалтера.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.06.2012, обрано не визначений
9) Опис
	Часткою у статутному капiталi товариства не володiє.
Повноваження та обовязки визначенi посадовою iнструкцiєю та дiючим законодавством у сферi бухгалтерського облiку. Посадовий оклад встановлений штатним розкладом, надбавки, премiї - вiдповiдно до положень колективного договору. Згода на оприлюднення розмiру заробiтної плати посадовою особою не надана. Iншi винагороди  - 15500 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Згода на оприлюднення iдентифiкацiйних i паспортних даних не надана.
загальний стаж роботи - 50 рокiв. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Виконуючому обовязки директора Кучеруку С. М. при звiльненнi iз займаної посади 26.09.2019 р. нарахована i виплачена компенсацiя за невикористанi вiдпустки у сумi 65279,90 грн. вiдповiдно до дiючого законодавства.
VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд
 00012256
01034, Україна, Шевченкiвський район р-н, м. Київ, вул. Прорiзна, 15
100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)


Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Згiдно з фiнансовим планом на 2020 рiк планується:
 виконання iнших будiвельно-монтажних робiт та iнженерних послуг на суму 980.0 тис. грн.; одержати доходiв вiд операцiйної оренди активiв - 7830 тис. грн.;
чистий фiнансовий результат - 225 тис. грн.
Основним завданням подальшого розвитку товариства:
- вiдновлення обсягiв виконання будiвельно-монтажних робiт;
- вiдновлення обсягiв проектних робiт ( Послуги iнженернi та пов'язанi  з ними послуги щодо технiчного  консультування);
- збiльшення обсягiв вiд здачi в оренду власної нерухомостi за рахунок скорочення вiльних площ.

З метою забезпечення виконання необхiдного обсягу робiт у 2020 роцi, товариство бере участь у тендерних закупiвлях. 


2. Інформація про розвиток емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект", яке в свою чергу було правонаступником Державного проектного i проектно-конструкторського iнституту "Електроважхiмпроект".
Згiдно з наказом Української Державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" вiд 30.06.94 р. №119 на виконання указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" на базi  Державного проектного i проектно-конструкторського iнституту "Електроважхiмпроект" було створено ВАТ "Електроважхiмпроект".                                                                
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" створено та дiє вiдповiдно до Конституцiї України, Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", та iнших чинних законодавчих актiв України.
Засновник - Держава у особi Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" (код ЄДРПОУ 00012256) 
100.0% акцiй товариства  належать державi в особi засновника УДК "Укрмонтажспецбуд".
Мiсцезнаходження:   Україна,  Днiпропетровська область,  м. Днiпро,  вул. Воскресенська, 41.



3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариством за звiтний перiод не проводились.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Полiтика управлiння фiнансовими ризиками: у звiтному перiодi фактичний  вид дiяльностi - здавання в найм власної нерухомостi. Для забезпечення стабiльного надходження орендних платежiв, вiдсутностi збитковостi дiяльностi, в  орендних договорах передбачено застосування iндексу iнфляцiї у розрахунках орендної плати.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Заходи для запобiгання та мiнiмiзацiї впливу ризику ринкового
-хеджування активiв, чутливих до змiни вiдсоткових ставок
Кредитний ризик - Для Товариства основним фiнансовим iнструментом, схильним до кредитного ризику є iнша  дебiторська заборгованiсть. Товариство мiнiмiзує свiй кредитний ризик шляхом укладання угод з покупцями, що мають вiдповiднi кредитнi iсторiї.  Iншi статтi фiнансової звiтностi не схильнi до  кредитного ризику. 
Керiвництвом Товариства щорiчно аналiзується дебiторська заборгованiсть щодо сумнiвностi її погашення, на основi аналiзу створюється резерв на покриття сумнiвної заборгованостi. Резерв на дебiторську заборгованiсть нараховується шляхом аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв (у розмiрi 100%).

Грошовi кошти розмiщуються в банках, якi на момент вiдкриття рахункiв мають мiнiмальний ризик дефолту та вважаються достатньо надiйними. Максимальна сума кредитного ризику на звiтну дату являє собою балансову вартiсть фiнансових активiв.

	Заходи для запобiгання та мiнiмiзацiї впливу кредитного ризику:
-встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторської заборгованостi в активах Товариства
-диверсифiкацiя структури дебiторської заборгованостi
-аналiз платоспроможностi контрагентiв
-здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах простроченої дебiторської заборгованостi
Керiвництво застосовує кредитну полiтику та здiйснює постiйний контроль за схильнiстю до кредитного ризику.
Ризик лiквiдностi - ризик того, що у Товариства  виникнуть труднощi з розрахунками за фiнансовими зобов'язаннями, що здiйснюються грошовими коштами або iншими фiнансовими активами на кiнець звiтного перiоду  незначний.
	Заходи для запобiгання та мiнiмiзацiї впливу ризику лiквiдностi
-збалансованiсть активiв за строками реалiзацiї з зобов'язаннями за строками погашення
-утримання певного обсягу активiв в лiквiднiй формi
-встановлення внутрiшнього обмеження обсягу залучених коштiв для фiнансування дiяльностi
-збалансування вхiдних та вихiдних грошових потокiв


Заходи для запобiгання та мiнiмiзацiї впливу ризику ринкового
-хеджування активiв, чутливих до змiни вiдсоткових ставок
Кредитний ризик - Для Товариства основним фiнансовим iнструментом, схильним до кредитного ризику є iнша  дебiторська заборгованiсть. Товариство мiнiмiзує свiй кредитний ризик шляхом укладання угод з покупцями, що мають вiдповiднi кредитнi iсторiї.  Iншi статтi фiнансової звiтностi не схильнi до  кредитного ризику. 
Керiвництвом Товариства щорiчно аналiзується дебiторська заборгованiсть щодо сумнiвностi її погашення, на основi аналiзу створюється резерв на покриття сумнiвної заборгованостi. Резерв на дебiторську заборгованiсть нараховується шляхом аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв (у розмiрi 100%).

Грошовi кошти розмiщуються в банках, якi на момент вiдкриття рахункiв мають мiнiмальний ризик дефолту та вважаються достатньо надiйними. Максимальна сума кредитного ризику на звiтну дату являє собою балансову вартiсть фiнансових активiв.

	

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" (код ЄДРПОУ 0141677)  не розробляло та не затверджувало власний кодекс корпоративного управлiння. Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який би Товариство добровiльно вирiшило застосовувати вiдсутнiй. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги вiдсутня. Оскiльки Товариство немає власного кодексу корпоративного управлiння  та не застосовує iнший кодекс корпоративного управлiння, вiдповiдно дана iнформацiя вiдсутня у публiчному доступi. Згiдно iз п. 25, ст.33 закону України "Про акцiонернi товариства"  - затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства належить до компетенцiї Загальних зборiв. Функцiю загальних зборiв товариства виконує Засновник, акцiонер, який має 100% акцiй - УДК "Укрмонтажспецбуд". Кодекс корпоративного управлiння не затверджувався.
2. У зв'язку з тим, що ПАТ "Електроважхiмпроект" немає кодексу корпоративного управлiння, вiдповiдно iнформацiя про ухиляння вiд положень кодексу корпоративного управлiння, чи не застосовування деяких  положень вiдсутня.


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

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
д/н

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
д/н

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові



X
Дата проведення
09.01.2019
Кворум зборів
100
Опис
Рiшення акцiонера вiд 09.01.2019 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Обрання аудитора ПАТ "Електроважхiмпроект" та визначення умов договору i встановлення розмiру оплати його послуг.
Прийнято рiшення про обрання аудитора - Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал". Схваленi умови договору та затверджений розмiр оплати послуг аудитора.
Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi тимчасово виконуючого обовязки президента Харченка О. I.


Вид загальних зборів
чергові
позачергові


X

Дата проведення
16.04.2019
Кворум зборів
100
Опис
Рiшення акцiонера №2 вiд 16.04.2019 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання:1) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк- рiчний звiт затвердити. Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi тимчасово  виконуючого обовязки президента О. I Харченка.

Вид загальних зборів
чергові
позачергові



X
Дата проведення
10.05.2019
Кворум зборів
100
Опис
-	Рiшення акцiонера №3 вiд 10.05.2019 р. який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: 1. Виплата дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2018 роцi. - Прийнято рiшення  - здiйснити нарахування дивiдендiв на корпоративнi права держави у розмiрi 50% фактичних обсягiв чистого прибутку i сплатити до державного бюджету до 01.07.2019 р.

Вид загальних зборів
чергові
позачергові



X
Дата проведення
04.10.2019
Кворум зборів
100
Опис
Рiшення акцiонера №3 вiд 04.10.2019 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, що складають 100% голосуючих акцiй, ПАТ "Електроважхiмпроект", приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Про призначення виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" - Призначити виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" Тутова Вiталiя Олександровича з 04 жовтня 2019 р. по 04 сiчня 2020 р. 
Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi тимчасово виконуючого обовязки президента Харченка О. I.


Вид загальних зборів
чергові
позачергові



X
Дата проведення
20.12.2019
Кворум зборів
100
Опис
-	Рiшення акцiонера №5 вiд 20.12.2019р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, що складають 100% голосуючих акцiй, ПАТ "Електроважхiмпроект", приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Про донарахування та сплату дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2018 роцi, вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 04.12.2019 р. №1015. Рiшення: 1.Затвердити величину дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства       у 2018 роцi у розмiрi 49672 грн. (90% вiд обсягiв чистого прибутку);
 2. Донарахувати дивiденди в сумi 22076 грн. i сплатити до державного бюджету 20 грудня 2019 р. 


Вид загальних зборів
чергові
позачергові



X
Дата проведення
20.12.2019
Кворум зборів
100
Опис
-	Рiшення акцiонера №5 вiд 20.12.2019р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, що складають 100% голосуючих акцiй, ПАТ "Електроважхiмпроект", приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Про донарахування та сплату дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2018 роцi, вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 04.12.2019 р. №1015. Рiшення: 1.Затвердити величину дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства       у 2018 роцi у розмiрi 49672 грн. (90% вiд обсягiв чистого прибутку);
 2. Донарахувати дивiденди в сумi 22076 грн. i сплатити до державного бюджету 20 грудня 2019 р. 


Вид загальних зборів
чергові
позачергові



X
Дата проведення
23.12.2019
Кворум зборів
100
Опис
-	Рiшення акцiонера №6 вiд 23 грудня 2019 р. - Української державної корпорацii по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" в особi тимчасово виконуючого обов'язки президента Харченка О. I., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, що складають 100% голосуючих акцiй, ПАТ "Електроважхiмпроект", приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства").Питання: Про призначення виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" - Призначити виконуючим обовязки директора ПАТ "ЕлектроважхiмпроектУлибишева Андрiя Валерiйовича з 05.01.2020 р. по 04.01.2021 р.


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

Так
Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X
Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
Товариство складається з одного акцiонера в особi Засновника товариства - УДК "Укрмонтажспецбуд". Рiшення акцiонера з питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв приймались Акцiонером одноосiбно у формi Рiшення акцiонера, таке рiшення має статус протоколу загальних зборiв вiдповiдно до п.9.2.39 Статуту товариства.

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

Так
Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

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

Так
Ні

Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук

X
Інше (зазначити)
Рiшення акцiонером приймались одноосiбно засновником товариства УДК "Укрмонтажспецбуд" у виглядi оформленого Рiшення акцiонера i завiреного печаткою акцiонера

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні

Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
1. Рiшення про затвердження аудитора2. Рiшення про виплату дивiдендiв.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні

Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 
Рiшення Засновника УДК "Укрмонтажспецбуд", акцiонера, що має 100% акцiй.
Інше (зазначити)
Рiшення Засновника УДК "Укрмонтажспецбуд"

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: не було

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів
0
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні

З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
Наглядова рада не створена, Статутом товариства створення наглядової ради не передбачено. Єдиним акцiонером є Держава в особi засновника УДК "Укрмонтажспецбуд".

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Наглядова рада вiдсутня

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: наглядова рада вiдсутня

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член



Так
Ні
д
д

X
Опис:
Наглядова рада вiдсутня

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

Так
Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)
наглядова рада вiдсутня
X


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

Так
Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X
Інше (зазначити)
Наглядова рада вiдсутня

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Наглядова рада вiдсутня

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)
Наглядова рада вiдсутня

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки

Виконавчим органом товариства згiдно iз Статутом товариства є Директор
Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i органiзовує виконання їх рiшень. У разi, якщо акцiонерне Товариство складається з одного Акцiонера (Держави) в особi Засновника Товариства, то Директор пiдзвiтний Акцiонеру Товариства. Директор  дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i дiючим законодавством. 
До компетенцiї Директора  належить: 
-	розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
-	визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
-	органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
-	попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;
-	розробка та винесення на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
-	забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв;
-	попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;
-	залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
-	затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв;
-	вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
-	заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
-	керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-	визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
-	iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв.
-	вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
-	визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;
-	розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв;
-	винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства); 
-	органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
-	право пiдпису довiреностей;
-	вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;
-	видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;
-	розпорядження вiдповiдно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства, отриманих вiд виробничої дiяльностi;
-	укладання договорiв фiнансових послуг (фiнансовий лiзiнг, порука, займ), вартiсть яких становить до 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
-	наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення;
-	призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв; 
-	призначення на посаду та звiльнення з посади першого заступника (головного iнженера) та головного бухгалтера Товариства;
-	заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
-	виконання iнших функцiй, якi випливають з цього Статуту, законодавства України або переданi йому за рiшенням iнших органiв Товариства.
Компетенцiя Директора  може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Директор вправi  без довiренностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов`язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Накази та розпорядження Директора зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою.




Опис
Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Директора  визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Директором. 

Обмеження повноваження виконавчого органу - директор без погодження з вищим органом укладає договори фiнансових послуг (фiнансовий лiзiнг, порука, займ), вартiсть яких становить до 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Призначення (звiльнення) директора товариства на посаду:  на основi Рiшення акцiонера, який має 100% голосiв -  Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд". В результатi чого виникає обов'язок у емiтента обнародувати Особливу iнформацiю про змiну посадових осiб i подати в Нацiональну Комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку.



Примітки
д/н 

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
ні
ні
так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
так
ні
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
так
ні
ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні

Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду

X
Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Положення про наглядову раду i ревiзiйну комiсiю не передбаченi, оскiльки статутом товариства не передбачено їх створення. Положення про посадовi особи вiдсутнє, оскiльки статутом передбачено весь перелiк повноважень виконавчого органу - директору товариства. Положення про акцiї товариства вiдсутнє, оскiльки статутом передбачено у роздiлi 6 "Цiннi папери товариства". Порядок розподiлу прибутку товариства передбачений роздiлом статуту: Порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність 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
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
так
так
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
так
ні
так
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
так
так
так
так
так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні

Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

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

Так
Ні

Загальні збори акціонерів
X

Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Інше (зазначити)
Договiр з аудиторською фiрмою заключений з директором товариства i затверджений Засновником УДК "Укрмонтажспецбуд".

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

Так
Ні

З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (зазначити)
Ревiзiйна комiсiя не створена

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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1
Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд"
00012256
100

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

21 366
0
д/н


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
 Посадовi особи емiтента: директор товариства i головний бухгалтер.
   директор товариства:
Призначення на посаду, звiльнення з посади  - на основi рiшення акцiонера -  Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних робiт "Укрмонтажспецбуд". 
 Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.09.2008р. № 777 "Про проведення конкурсного вiдбору керiвникiв державних суб`єктiв господарювання", якщо у статутному капiталi господарського  Товариства  частка держави перевищує 50%, призначення (обрання) керiвника Товариства проводиться  за результатами конкурсного вiдбору.

головний бухгалтер: призначення на посаду, звiльнення з посади - згiдно з наказом директора товариства.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам при їх звiльненнi - вiдсутня ( не передбачено документами  товариства).

9) повноваження посадових осіб емітента

Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i органiзовує виконання їх рiшень. У разi, якщо акцiонерне Товариство складається з одного Акцiонера (Держави) в особi Засновника Товариства, то Директор пiдзвiтний Акцiонеру Товариства. Директор  дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i дiючим законодавством. 

Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Директора  визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Директором. 

Обмеження повноваження виконавчого органу - директор без погодження з вищим органом укладає договори фiнансових послуг (фiнансовий лiзiнг, порука, займ), вартiсть яких становить до 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
 Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i органiзовує виконання їх рiшень. У разi, якщо акцiонерне Товариство складається з одного Акцiонера (Держави) в особi Засновника Товариства, то Директор пiдзвiтний Акцiонеру Товариства. Директор  дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i дiючим законодавством.

 Повноваження головного бухгалтера: права й обов'язки головного бухгалтера визначаються Законом про бухгалтерський облiк,  наказом про облiкову полiтику товариства та затвердженою посадовою iнструкцiєю.
 Головний бухгалтер надiляється правом другого пiдпису, який вiн ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського облiку та фiнансових i податкових звiтах.


10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Вiдповiдно до Закону України " Про цiннi папери та фондовому ринку " п. 6, 11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв 07.12.2018  № 982 зi змiнами № 27 вiд 18.01.2019 " Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння" , рiшення НЦПФР "Про затвердження Змiн до Положення  про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" № 854 вiд 04.12.2018 року, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 15 лютого 2019 року за № 165/33136 надається розкриття iншої iнформацiї  стосовно Звiту про Управлiння Товариства за 2018 рiк.

Управлiнський персонал  несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в звiтi керiвництва (звiтi управлiнського персоналу).
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. 
Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал  звiтностi ПАТ "Електроважхiмпроект" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi  та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
               При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї

  Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки . Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски ,неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдного розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

 Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

Нами наводиться опис питань та висновки, яких дiйшов аудитор щодо iншої додаткової iнформацiї, як того вимагають ст.40 прим. Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV зi змiнами та доповненнями в останньої редакцiї № 440-IX вiд 14.01.2020р.про  "Звiт про корпоративне управлiння."


1  Власний кодекс корпоративного управлiння
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" (код ЄДРПОУ 0141677)  не розробляло та не затверджувало власний кодекс корпоративного управлiння. Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який би Товариство добровiльно вирiшило застосовувати вiдсутнiй. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги вiдсутня. Оскiльки Товариство немає власного кодексу корпоративного управлiння  та не застосовує iнший кодекс корпоративного управлiння, вiдповiдно дана iнформацiя вiдсутня у публiчному доступi. 
У зв'язку з тим, що ПАТ "Електроважхiмпроект" немає кодексу корпоративного управлiння, вiдповiдно iнформацiя про ухиляння вiд положень кодексу корпоративного управлiння, чи не застосовування деяких  положень вiдсутня.
2. Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень.

Єдиним акцiонером  ПАТ "Електроважхiмпроект" є Держава в особi засновника -Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних робiт "Укрмонтажспецбуд". 
Згiдно iз статтею 49 Закону України " Про акцiонернi товариства": Повноваження загальних зборiв товариства, передбаченi статтею  Закону та внутрiшнiми документами товариства, здiйснюються акцiонером одноосiбно. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюється ним письмово (у формi рiшення). Таке рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства.

	
Прийнятi Рiшення акцiонера:

-	Рiшення акцiонера вiд 09.01.2019 р. №1, який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Обрання аудитора ПАТ "Електроважхiмпроект" та визначення умов договору i встановлення розмiру оплати його послуг.
              Прийнято рiшення про обрання аудитора - Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал". Схваленi умови договору та затверджений розмiр оплати послуг аудитора.
                    Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi тимчасово виконуючого обовязки президента Харченка О. I.

-	 Рiшення акцiонера №2 вiд 16.04.2019 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання:1) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк - рiчний звiт затвердити.
-	Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi тимчасово виконуючого обовязки президента О. I Харченка.

-	Рiшення акцiонера №3 вiд 10.05.2019 р. який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: 1. Виплата дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2018 роцi. - Прийнято рiшення  - здiйснити нарахування дивiдендiв на корпоративнi права держави у розмiрi 50% фактичних обсягiв чистого прибутку i сплатити до державного бюджету до 01.07.2019 р.

-	 Рiшення акцiонера №3 вiд 04.10.2019 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, що складають 100% голосуючих акцiй, ПАТ "Електроважхiмпроект", приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Про призначення виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" - Призначити виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" Тутова Вiталiя Олександровича з 04 жовтня 2019 р. по 04 сiчня 2020 р. 
Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi тимчасово виконуючого обов'язки президента Харченка О. I.

-	Рiшення акцiонера №5 вiд 20.12.2019р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, що складають 100% голосуючих акцiй, ПАТ "Електроважхiмпроект", приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Про донарахування та сплату дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2018 роцi, вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 04.12.2019 р. №1015. Рiшення: 1.Затвердити величину дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства       у 2018 роцi у розмiрi 49672 грн. (90% вiд обсягiв чистого прибутку);
 2. Донарахувати дивiденди в сумi 22076 грн. i сплатити до державного бюджету 20 грудня 2019 р. 

-	Рiшення акцiонера №6 вiд 23 грудня 2019 р. - Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" в особi тимчасово виконуючого обов'язки президента Харченка О. I., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, що складають 100% голосуючих акцiй, ПАТ "Електроважхiмпроект", приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства").Питання: Про призначення виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" - Призначити виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект"Улибишева Андрiя Валерiйовича з 05.01.2020 р. по 04.01.2021 р.
Вiдомостi про прийняття рiшення про виплату дивiдендiв  було розмiщено на сайтi  http://ethp.dp.ua/news.html 
.

Аудиторами перевiрена дана iнформацiй в паперовому виглядi та на сайтi компанiї, порушень по даному питанню не встановлено.

3.Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень;

Створення Наглядової ради, ревiзiйної комiсiї статутом Товариства не передбачено. 

Виконавчим органом товариства є Директор
 Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.09.2008р. № 777 "Про проведення конкурсного вiдбору керiвникiв державних суб`єктiв господарювання", якщо у статутному капiталi господарського  Товариства  частка держави перевищує 50%, призначення (обрання) керiвника Товариства проводиться  за результатами конкурсного вiдбору.
Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i органiзовує виконання їх рiшень. У разi, якщо акцiонерне Товариство складається з одного Акцiонера (Держави) в особi Засновника Товариства, то Директор пiдзвiтний Акцiонеру Товариства. Директор  дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i дiючим законодавством. 
До компетенцiї Директора  належить: 
-	розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
-	визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
-	укладання договорiв фiнансових послуг (фiнансовий лiзiнг, порука, займ), вартiсть яких становить до 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
-	наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення;
-	призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв; 
-	призначення на посаду та звiльнення з посади першого заступника (головного iнженера) та головного бухгалтера Товариства;
-	заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
-	виконання iнших функцiй, якi випливають з цього Статуту, законодавства України або переданi йому за рiшенням iнших органiв Товариства.
Компетенцiя Директора  може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Директор вправi  без довiренностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов`язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Накази та розпорядження Директора зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою.

Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Директора  визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Директором. 

Обмеження повноваження виконавчого органу - директор без погодження з вищим органом укладає договори фiнансових послуг (фiнансовий лiзiнг, порука, займ), вартiсть яких становить до 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Призначення (звiльнення) директора товариства на посаду:  на основi Рiшення акцiонера, який має 100% голосiв -  Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд". В результатi чого виникає обов'язок у емiтента обнародувати Особливу iнформацiю про змiну посадових осiб i подати в Нацiональну Комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента було розмiщено на сайтi shttp://ethp.dp.ua/news.html 
та вiдповiдає  корпоративному звiту

Аудиторами перевiрена дана iнформацiй в паперовому виглядi та на сайтi компанiї, порушень по даному питанню не встановлено.

4) Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;
Створення ревiзiйної комiсiї статутом товариства не передбачено. Посада ревiзора вiдсутня. Внутрiшнiй контроль здiйснюється керiвництвом та бухгалтерською службою товариства.

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.

У зв'язку з цим нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. 
Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

Таким чином, iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння ПАТ "Електроважхiмпроект"не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв ст.40 прим. Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд23 лютого 2006 року № 3480-IV зi змiнами та доповненнями в останньої редакцiї № 440-IX вiд 14.01.2020



Iншi питання 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО  АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПРОФЕСIОНАЛ"
Код ЄДРПОУ 30992563.
Мiсцезнаходження: 49070, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна ), буд.1-А, корпус 2, кв.30
Телефон:   моб. 0676334871
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 25.05.2000р.              № 1 224 120 0000 002447.
Пiдприємство зареєстровано в реєстрi № 3 до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi за № 2359,  яке розмiщено на сайтi Аудиторської Палати України. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 2403 чинне до 31.12.2023р. видане згiдно Рiшення Аудиторської палати України вiд 20.09.2018р. № 365/5.
Директор - Сертифiкат аудитора серiї А № 004216 виданий Капустiної В.Ю. вiд 25.04.2000 року Аудиторською Палатою України № 89, зареєстрований в Реєстрi   аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi в роздiлi "Аудитори" за номером 100989 на сайтi Аудиторської Палати України.


Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту: Договiр  про надання аудиторських послуг  17-01/20-1- ПАТ   вiд " 17 "  сiчня   2020 року.

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: з 27.01.2020р.  по 20.03.2020р.

Партнер завдання з аудиту, 
результатом якого є цей звiт 
незалежного аудитора	
Капустiна Вiра Юрiївна,
сертифiкат  аудитора  серiя А №004216,
виданий рiшенням АПУ25.04.00 №89,
номер реєстрацiї в реєстрi аудиторiв 
 на сайтi АПУ 100989
Адреса  аудитора:
Вiд iменi Аудиторської фiрми
ПП АФ "Професiонал":  м. Днiпро, 
вул. Воскресенська(Ленiна),будинок1-А,
корпус 2,кв.30


20.03.2020р.



Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
д/н


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій






Прості іменні
Привілейовані іменні
Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд"
00012256
01034, Україна, Шевченкiвський р-н р-н, м. Київ, вул. Прорiзна, 15
21 366
100
21 366
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні





Усього
21 366
100
21 366
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

акцiя проста бездокументарна iменна
21 366
1,05
Акцiонером товариства є Держава у особi Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" (код ЄДРПОУ 00012256) 
100.0% акцiй товариства  належать державi в особi засновника.

вiдсутня
Примітки:
д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
09.09.2010
107/04/1/10
Днiпровське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000092795
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
105
21 366
22 434,3
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї не було.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів
За результатами звітного періоду
У звітному періоді


за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
49 672
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
0
0
2,32
0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.
0
0
49 672
0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів




Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів




Спосіб виплати дивідендів


перерахування на рахунок держбюджету

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




Опис
Дивiденди на корпоративнi права держави нарахованi згiдно з рiшенням Акцiонера №3 вiд 10.05.2019  р. у розмiрi 50.0% вiд фактичних обсягiв чистого прибутку товариства за 2018 рiк в сумi 27596 грн.  
Вiдповiдно до рiшення Акцiонера №5 вiд 20.12.2019 р. затверджено розмiр дивiдендiв у сумi 49672 грн. - 90% вiд фактичних обсягiв чистого прибутку за 2018 рiк. Донараховано дивiдендiв у сумi 22076 грн.
 Перелiк осiб не складається. оскiльки дивiденди нарахованi на корпоративнi права держави i перераховуються на рахунки держбюджету.
Сплаченi дивiденди у сумi 27596 грн. 10.06.2019 р; дивiденди у сумi 22076 грн. сплаченi до держбюджету 20.12.2019 р.
По результатах 2019 року рiшення акцiонера про виплату дивiдендiв на цей момент ще не приймалось.



XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)


на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
2 339
2 280
0
0
2 339
2 280
  будівлі та споруди
2 310
2 256
0
0
2 310
2 256
  машини та обладнання
25
22
0
0
25
22
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
4
2
0
0
4
2
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
2 339
2 280
0
0
2 339
2 280
Опис
      У вартiсть основних засобiв включенi основнi засоби для виробничої дiяльностi (рядок 1010 балансу) за справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi активу, розрахованого у вiдповiдностi до МСБО 36.
      
 Термiни корисного використання ОЗ: будiвлi, споруди - 30 рокiв, машини, обладнання - 3-10 рокiв, iншi ( iнструменти, прилади, iнвентар) - 3-10 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2019 р. - 16788 тис.грн.,в тому числi: будинки i споруди - 16306 тис. грн., тимчасовi споруди - 44 тис. грн., машини та обладнання -366 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар - 72 тис. грн.Ступiнь зносу ОЗ всього - 59.3%, в тому числi по будiвлях - 58%, машини i обладнання - 93,3%, iнструмент, iнвентар - 100%. Ступiiнь використання - 85%. Сума нарахованого зносу за рiк - 59 тис.грн.
Обмеження на використання основних засобiв: рiшення про вчинення значного правочину приймається у разi якщо ринкова вартiсть майна, що є предметом такого правочину, перевищує 10% вартостi активiв, здiйснюється за згодою акцiонера - УДК "Укрмонтажспецбуд". Узвiтному перiодi значнi правочини не укладались.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
25 157
25 019
Статутний капітал (тис.грн)
22
22
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
22
22
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний перiод (тис.грн.): вартiсть необоротних активiв (роздiл 1 Балансу) - 26015, вартiсть оборотних активiв (роздiл 2 Балансу) - 857. Вирахування: забезпечення майбутнiх витрат - i довгостроковi зобовязання - 897 вартiсть поточних зобовязань - 818  Всього вартiсть чистих активiв за звiтний перiод: 26015+857 - 897 - 818 =25157
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. №485.
Примiтка: заборгованiсть акцiонерiв щодо внеску у статутний капiтал вiдсутня, викупу власних акцiй не було.

Висновок
Вартiсть чистих активiв товариства бiльша вiд розмiру статутного капiталу. Вимоги п. 3, ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення

Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
230
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
1 485
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
1 715
X
X
Опис
У товариства зобовязань за кредитами, цiнними паперами, сертифiкатами, векселями, фiнансовими iнвестицiями немає. 
Iншi зобовязання: вiдстроченi податковi зобовязання - 897 тис. грн., поточна заборгованiсть за роботи, послуги - 47 тис. грн., за одержаними авансами - 222 тис. грн., розрахунки з оплати працi i зi страхування - 109 тис. грн., поточнi забезпечення - 160 тис. грн., iншi - 50 тис. грн.


6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України

Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
00032129
Місцезнаходження
01001, Україна, Печерський р-н, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ№286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
10.10.2013
Міжміський код та телефон
0444264386
Факс
0444268633
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Послуги зберiгання належних депоненту акцiй на рахунках у цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
0443630400
Факс
0445910437
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
Депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв емiтентiв. Згiдно з повiдомленням депозитарiю - лiцензiя вiдсутня.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30992563
Місцезнаходження
49070, Україна, Дніпропетровська обл., Шевченкiвський р-н, м. Днiпро, вул. Воскресенська, 1-А, корп. 2, кв. 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2359
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
0676334871
Факс
0562350151
Вид діяльності
аудиторськиа дiяльнiсть
Опис
надання аудиторських послуг

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Адвокатське обєднання "Круглий та партнери"

Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи
42848065
Місцезнаходження
49000, Україна, Дніпропетровська обл., Центральний р-н, м. Днiпро, вул. Воскресенська, 4103
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
св. №2641
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Днiпропетровська обласна квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури
Дата видачі ліцензії або іншого документа
17.09.2012
Міжміський код та телефон
098314178
Факс
0662215956
Вид діяльності
дiяльнiсть у сферi права
Опис
юридичнi послуги

КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
Акц?онерне товариство "Електроважх?мпроект"
за ЄДРПОУ
01416777
Територія
Дніпропетровська область, Кiровський р-н
за КОАТУУ
1210137500
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
за КВЕД
72.19
Середня кількість працівників: 28
Адреса, телефон: 49600 м. Днiпро, вул. Воскресенська, 41, 0567860109
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001

Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
65
64
    первісна вартість
1001
73
73
    накопичена амортизація
1002
( 8 )
( 9 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
23
23
Основні засоби
1010
2 339
2 280
    первісна вартість
1011
16 809
16 788
    знос
1012
( 14 470 )
( 14 508 )
Інвестиційна нерухомість
1015
23 846
23 648
    первісна вартість
1016
33 913
33 913
    знос
1017
( 10 067 )
( 10 265 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
26 273
26 015
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
45
25
Виробничі запаси
1101
45
25
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
0
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
171
200
    з бюджетом
1135
0
0
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
431
422
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
26
170
Готівка
1166
4
3
Рахунки в банках
1167
22
167
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
46
40
Усього за розділом II
1195
719
857
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
26 992
26 872

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
22
22
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
4 706
4 499
Додатковий капітал
1410
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
10
10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
20 281
20 626
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
25 019
25 157
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
942
897
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
942
897
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



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



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
136
47
    розрахунками з бюджетом
1620
182
230
    у тому числі з податку на прибуток
1621
1
24
    розрахунками зі страхування
1625
31
21
    розрахунками з оплати праці
1630
102
88
    одержаними авансами
1635
268
222
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
207
160
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
105
50
Усього за розділом IІІ
1695
1 031
818
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
26 992
26 872
Примітки: Баланс станом на 31.12.2019 р. складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ з урахуванням положень наказу про облiкову полiтику.
Об'єкт основних засобiв, який пiдлягає визнанню як активу, оцiнюється за моделлю переоцiнки. Згiдно п.31 МСБО №16 "Основнi засоби"
Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв (справедливу вартiсть якого можна достовiрно оцiнити)  облiковується за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь - яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Оцiнка основних фондiв  проведена станом на 01.01.2018 р. згiдно з договором ТОВ "Апрайт" (код ЄДПРОУ 33523448,  сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №61/16, виданий  Фондом державного майна  України  03.02.2016  р.) . 
Товариством застосовується метод, коли суму накопиченої амортизацiї перераховують пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу, так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Цей метод часто застосовують, коли актив переоцiнюється за допомогою iндексу, щоб визначити його амортизовану вiдновлювану собiвартiсть (див. МСФЗ 13). Детально розкриття iнформацiї про основнi засоби - див. Примiтки п. 5.1
Станом на 31.12.2019 р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 73 тис. грн., залишкова вартiсть - 64 тис. грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть: Починаючи з 01 сiчня 2018 року Товариство змiнило модель облiку Iнвестицiйної   нерухомостi в облiковiй полiтицi  згiдно МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", у зв'язку з тим, що результатом такої змiни є достовiрна i бiльш вiдповiдна iнформацiя у фiнансовiй звiтностi щодо операцiй, iнших подiй або умов що впливають на фiнансовий стан, фiнансовий результат або на грошовi потоки суб'єкта господарювання.
Товариство прийняло рiшення змiнити модель справедливої вартостi на модель оцiнки за собiвартiстю, та застосовувати цю полiтику до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, починаючи з 01 сiчня 2018 року.


Оборотнi активи
Облiк запасiв на пiдприємствi проводився вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку № 2 "Запаси".
При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться за iдентифiкованою вартiстю.
Переоцiнка та уцiнка запасiв не проводилась.
Фiнансовi активи (дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) облiковуються за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 32 <Фiнансовi iнструменти: подання> i  43 МСБО 39 <Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка>.
Iнша дебiторська заборгованiсть вiдповiдає критерiям визнання їх фiнансовими активами.
Резерв сумнiвних боргiв нарахований по результатах аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв i становить станом на 31.12.2019  р. по дебiторськiй заборгованостi за виконанi роботи - 267 тис. грн., по iншiй дебiторськiй заборгованостi - 33 тис. грн. (див Примiтки до фiнансової звiтностi п.5)
Власний капiтал
Статутний фонд станом на 31.12.2019 р. складає 22434,3 (двадцять двi тисячi чотириста тридцять чотири) грн.30 копiйок та подiлений на 21366 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна.
Сума статутного капiталу вiдповiдає статутному фонду, статуту ПАТ <Електроважхiмпроект>. Частка простих акцiй у статутному капiталi -100,0%.
Статутний капiтал сформований повнiстю.
Структура власного капiталу складається iз статутного, капiталу у дооцiнках ( в МСБО - це резервний капiтал вiд переоцiнки основних засобiв), резервного капiталу (залишився по МСБО як доцiльний та створений вiдповiдно до умов Статуту) та нерозподiленого прибутку.
Фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю вiдповiдно до  43 МСБО 39 <Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка>.
Вiдстроченi податковi зобов'язання розрахованi вiдповiдно до М(С)БО №12 <Податок на прибуток> та вiдображенi в складi резерву переоцiнки, зменшивши власний капiтал.
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується).
Детальнiше по статтях балансу вiдображено у Примiтках до фiнансової звiтностi ПАТ "Електроважхiмпроект".



Керівник				Улибишев Андрiй Валерiйович

Головний бухгалтер			Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ
Дата
28.01.2020
Підприємство
Акц?онерне товариство "Електроважх?мпроект"
за ЄДРПОУ
01416777

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
0
0
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 0 )
( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
0
0
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
7 528
6 017
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 1 983 )
( 1 806 )
Витрати на збут
2150
( 0 )
( 0 )
Інші операційні витрати
2180
( 5 360 )
( 4 144 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
185
67
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
0
0
Інші доходи
2240
0
0
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
185
67
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-33
-12
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
152
55
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року

1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
3 214
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
3 214
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
3 214
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
152
3 269
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року

1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
2 057
1 822
Витрати на оплату праці
2505
2 541
2 060
Відрахування на соціальні заходи
2510
567
468
Амортизація
2515
259
261
Інші операційні витрати
2520
1 919
1 339
Разом
2550
7 343
5 950
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року

1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
21 366
21 366
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
21 366
21 366
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
7,114110
2,574180
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
7,114110
2,574180
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. За 2019 рiк отримано прибуток в сумi 152 тис.грн., за вiдповiдний перiод минулого року отримано прибуток в сумi 55 тис.грн. Пояснення див. Примiтки п. 16.
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004


Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
8 581
6 996
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
4
3
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
222
268
Надходження від повернення авансів
3020
5
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
36
7
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 3 231 )
( 2 701 )
Праці
3105
( 2 031 )
( 1 567 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 584 )
( 465 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 2 354 )
( 1 907 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 10 )
( 11 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 1 043 )
( 846 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 1 301 )
( 1 050 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 123 )
( 171 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 5 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 381 )
( 531 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
144
-73
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 0 )
( 0 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
0
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
144
-73
Залишок коштів на початок року
3405
26
99
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
170
26
Примітки: : Звiт складений у вiдповiдностi до МСБО 7. Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного року складає 170 тис.грн i вiдповiдає залишку по балансу. Детальнiше iнформацiя в Примiтках п. 6.
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Головний бухгалтер			Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ
Дата
28.01.2020
Підприємство
Акц?онерне товариство "Електроважх?мпроект"
за ЄДРПОУ
01416777

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005

Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
22
4 706
0
10
20 281
0
0
25 019
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
22
4 706
0
10
20 281
0
0
25 019
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
152
0
0
152
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
-50
0
0
-50
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
-207
0
0
243
0
0
36
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
-207
0
0
345
0
0
138
Залишок на кінець року 
4300
22
4 499
0
10
20 626
0
0
25 157
Примітки: : Змiни в капiталi пояснюються наступним:
-	Отримано прибуток  у звiтному перiодi в сумi  152 тис. грн. 
-	-	зменшено на суму амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих у 2019 р., i вiднесно до нерозподiленого прибутку - 252 тис.грн.
                Зменшення ВПЗ на суму нарахованої в 2019 роцi амортизацiї в розмiрi 18% - 45 тис. грн.
-	Виплаченi дивiденди по результатах 2018 р. на корпоративнi права держави у сумi 49 тис. грн.
-	Використано за рахунок нерозподiленого прибутку в звiтному роцi - 10 тис. грн.
-             
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Публiчного акцiонерного товариство "Електроважхiмпроект"                                                                                  ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
1.	Загальнi вiдомостi про Товариство
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"  (надалi -"Товариство") є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект", яке в свою чергу було правонаступником Державного проектного i проектно-конструкторського iнституту "Електроважхiмпроект".
ВАТ "Електроважхiмпроект" створено в процесi корпоратизацiї  майна державного пiдприємства  ДППКI "Електроважхiмпроект".                                                                       
Засновник - Держава у особi Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд".
Оцiнку майна i визначення розмiру власного капiталу здiйснено станом на 01.01.2018 р.
 КОД  ЕДРПОУ : 01416777
Мiсцезнаходження:   Україна,  Днiпропетровська область,  м. Днiпро,  вул. Воскресенська (Ленiна), 41.
Дата первинної реєстрацiї - 20.12.1991р.
Державна реєстрацiя ВАТ  30.06.1994 р. Днiпропетровським мiськвиконкомом. Рiшення. № 9367-АТ.
Засновник - Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд".
На 31 грудня 2019 року загальна чисельнiсть акцiонерiв - 1 особа
Данi щодо складу акцiонерiв:
Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд", код ЄДРПОУ 00012256, адрес: 01601м. Київ, вул.  Прорiзна, 15, вiдсоток акцiй - 100,00
Основними видами дiяльностi  Товариства є:
"	Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук;
"	Iншi будiвельно-монтажнi роботи
"	Послуги iнженернi та пов'язанi з ними послуги щодо технiчного консультування
"	Здавання в найм власного нерухомого майна.
Чисельнiсть працюючих (середня кiлькiсть працiвникiв), осiб  - 28 



1.	Вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки фiнансової звiтностi
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, за вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та послiдовне застосування цих принципiв, за прийняття об?рунтованих та зважених суджень та оцiнок, за  виконання вимог МСФЗ, а також розкриття i пояснення будь-яких iстотних вiдступiв вiд них у звiтностi, за пiдготовку звiтностi передумови, якi б свiдчили про протилежне.
1.2.Операцiйне середовище, безперервнiсть дiяльностi та подальше функцiонування.  

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi припущення, що вона функцiонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Досвiд, iсторiя розвитку та напрацьована база постiйних корпоративних клiєнтiв дозволяє чекати притоку грошових коштiв.
При цьому слiд зазначити, що Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi. Україна продовжує заходитися у станi полiтичних та економiчних змiн. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї залежить вiд зусиль Уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї неможливо передбачити. Внаслiдок цього неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Товариства. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та здатнiсть Товариства обслуговувати i своєчасно погашати свої зобов'язання.
У 2020 роцi Товариство спрямовуватиме свої зусилля на збереження своєї клiєнтської бази, пiдтримку довготривалих партнерських вiдносин з контрагентами та забезпечення економного та рацiонального використання коштiв. 
Товариство не має намiрiв лiквiдуватися або припинити дiяльнiсть. 
Iншої невизначеностi, крiм наведених вище,  щодо подiй чи умов, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi немає. 
Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку (судження)  керiвництва стосовно можливого впливу економiчних умов на операцiї та фiнансове положення Товариства та не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою дiяльнiсть та реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана  фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено якщо вони стануть вiдомими i їх буде можливо оцiнити.


Припущення про безперервнiсть дiяльностi: виходячи з вищевикладеного, керiвництво вважає об?рунтованим складання цiєї фiнансової звiтностi на основi припущення, що Товариство  є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.


2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
2.1. Твердження про вiдповiднiсть
Фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариство "Електроважхiмпроект" за 2019 календарний рiк складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи всi прийнятi та чиннi у звiтному перiодi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та повнiстю вiдповiдають їм.  
Вiдповiдно до п.10 МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" фiнансова звiтнiсть Товариства складається з наступних компонентiв: 
"	Звiт про фiнансовий стан на кiнець року;
"	Звiт про сукупний дохiд за перiод; 
"	Звiт про змiни у власному капiталi за перiод; 
"	Звiт про рух грошових коштiв за перiод;
"	 Примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи опис суттєвих облiкових полiтик.
Пiд час формування статей фiнансової звiтностi за МСФЗ показники вiдображено у типових формах, затверджених нацiональними положеннями бухгалтерського облiку.
Фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску директором Товариства "26" лютого 2020 р.
Подiї пiсля звiтної дати проаналiзованi по дату затвердження включно.
2.2. Основа складання фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi з використанням принципу нарахування та представлена в валютi Гривня. Обрана облiкова полiтика за кожним МСФЗ, який допускає вибiр облiкової полiтики, розкривається у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi.
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог законодавства в областi бухгалтерського облiку та оподаткування, а також на основi галузевої практики. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ, що додається, пiдготовлена на основi первинних даних бухгалтерського облiку.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2019 р., є облiковi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ. Концептуальна основа передбачає, що фiнансова звiтнiсть надає iнформацiю про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства.
2.3. Використання оцiнок i припущень
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на вiдображення в звiтностi сум активiв i зобов'язань, та на розкриття iнформацiї про потенцiйнi активи i зобов'язання на дату складання звiту про фiнансовий стан. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки перiодично переглядаються, i у разi необхiдностi проведення коригувань, такi змiни вiдображаються у складi фiнансових результатiв за перiод, коли про них стає вiдомо.
2.4. Функцiональна валюта та валюта подання
Валюта звiту гривня, одиниця вимiру - тисячi гривень. 
Функцiональна валюта звiтностi за МСФЗ - гривня України.
Операцiї в iнших валютах, а      нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.




2.5. ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ОБЛIКОВИХ ПОЛIТИК, ЗМIНИ В ОБЛIКОВИХ ПОЛIТИКАХ 
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена директором Товариства, враховуючи  вимоги МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ.
Положення облiкової полiтики, наведенi далi, застосовувались Товариством послiдовно в звiтних перiодах, наведених в цiй фiнансовiй звiтностi для подiбних операцiй, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi облiкових полiтик та облiкових оцiнок, чинних станом на 31 грудня 2019 року. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй не є змiною облiкової полiтики

2.5. 1.Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй
Прийнята облiкова полiтика Товариством  в перiод пiдготовки фiнансової звiтностi вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, за винятком прийняття нових стандартiв та iнтерпретацiй, якi набрали чинностi з 1 сiчня 2019 року. Товариство не прийняла достроково будь-який iнший стандарт, iнтерпретацiї або поправки, якi були випущеннi, але ще не вступили в силу.
Iнформацiя про характер i вплив цих змiн розкрита нижче. Хоча Товариство вперше застосувала цi новi стандарти та поправки в 2019 роцi, вони не мають iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Товариство. Сутнiсть i вплив кожного нового стандарту або поправки описано нижче.
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"
МСФО (IFRS) 16 замiнює собою МСБО (IAS) 17 "Оренда", тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду", тлумачення ПКТ (SIC) 15 "Операцiйна оренда: заохочення" i тлумачення ПКТ (SIC) 27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". Стандарт встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали в облiку всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в порiвняннi з МСБО (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. Таким чином, застосування МСФЗ (IFRS) 16 не викликало впливу на облiк договорiв оренди, в котрих Товариство є орендодавцем.

Оренда, яка ранiше класифiкувалась як фiнансова
Товариство не змiнила первiсну балансову вартiсть активiв та вартiсть зобов'язань на дату першого застосування стандарту до оренди, яка ранiше була класифiкована як фiнансова оренда (тобто активи в формi права власностi та зобов'язання з оренди дорiвнюють активам та зобов'язанням з фiнансової оренди, визнаним ранiше згiдно МСБО 17 ).  Вимоги МСФЗ 16 застосовуються до такої оренди з 1 сiчня 2019 року.
Оренда, яка ранiше класифiкувалась як операцiйна
Товариство вирiшило  використовувати звiльнення вiд визнання для договорiв оренди, строк оренди за якими на дату початку оренди складає не бiльше 12 мiсяцiв i котрi не мiстять опцiону на купiвлю (короткострокова оренда), а також для договорiв оренди, в яких базовий актив має низьку вартiсть (оренда активiв з низькою вартiстю). Правила облiку цих видiв оренди залишаються подiбними до iснуючих, тобто  Товариство продовжує класифiкувати таку оренду як операцiйну оренду.
Застосування МСФЗ 16 не мало суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства,так як є орендодавцем.
Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо пiдходiв до податку на прибуток"
Тлумачення роз'яснює порядок облiку податку на прибуток в умовах iснування невизначеностi щодо податкових трактувань, що впливає на застосування МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток". Тлумачення не застосовується до податкiв або зборiв, якi не належать до сфери застосування МСБО (IAS) 12, а також не мiстить особливих вимог, що стосуються вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, тлумачення розглядає наступнi питання:
o	чи розглядає суб'єкт господарювання невизначенi пiдходи до податку окремо;
o	припущення, якi приймає суб'єкт господарювання стосовно перевiрки пiдходiв до податку податковими органами;
o	як суб'єкт господарювання визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), бази оподаткування, невикористанi податковi збитки, невикористанi податковi вигоди i ставки оподаткування;
o	як суб'єкт господарювання розглядає змiни у фактах i обставинах.
Суб'єкт господарювання повинен визначити, чи розглядатиме кожне невизначене трактування до податку окремо чи разом iз одним або кiлькома iншими невизначеними трактуваннями до податку. Необхiдно використовувати пiдхiд, який краще передбачає усунення невизначеностi.
ПАТ "Електроважхiмпроект" (надалi Товариство) застосовує суттєвi судження при виявленнi невизначеностi щодо пiдходiв до податку на прибуток. Оскiльки Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в складному податковому середовищi, вона проаналiзувала, чи впливає застосування даного тлумачення на її фiнансову звiтнiсть. Таких даних впливу не має, так як Товариство є малим пiдприємством з доходом менш 20,0 млн.ЕВРО 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 "Умови про дострокове погашення з потенцiйним вiд 'ємним вiдшкодуванням"
Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 борговий iнструмент може бути оцiнений за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за умови, що передбаченi договором грошовi потоки є "виключно виплатами основної суми заборгованостi та вiдсоткiв на непогашену частину основної суму заборгованостi" (критерiй SPPI) та iнструмент утримується в рамках вiдповiдної бiзнес-моделi, яка дозволяє таку класифiкацiю. Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 роз'яснюють, що фiнансовий актив вiдповiдає критерiю SPPI незалежно вiд того, яка подiя або обставина приводить до дострокового розiрвання договору, а також незалежно вiд того, яка сторона сплачує або отримує об?рунтовану компенсацiю за дострокове розiрвання договору. Дана поправка не вплинула на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСБО (IAS) 19 - "Змiна програми, скорочення або розрахунок"
Поправки до МСБО (IAS) 19 розглядають порядок облiку у випадках, коли змiна програми, скорочення або розрахунок вiдбувається протягом звiтного перiоду. Поправки роз'яснюють, якщо змiна програми, скорочення або розрахунок вiдбувається протягом звiтного перiоду, суб'єкт господарювання повинен визначити вартiсть поточних послуг стосовно решти перiоду пiсля змiни програми, скорочення або розрахунку, виходячи з актуарних припущень, використаних для переоцiнки чистого зобов'язання (активу) за визначеною виплатою, якi вiдображають виплати за програмою i активи програми пiсля цiєї подiї.
Суб'єкт господарювання також повинен визначити чистий вiдсоток стосовно решти перiоду пiсля змiни програми, скорочення або розрахунку, з використанням: чистого зобов'язання (активу) за визначеною виплатою, що вiдображають виплати, якi пропонуються за програмою, i активи програми пiсля цiєї подiї; i ставки дисконту, використаної для переоцiнки цього чистого зобов'язання (активу) за визначеною виплатою.
Даннi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки в звiтному перiодi не проводилися змiни програми, її скорочення або погашення зобов'язань по нiй.
Поправки до МСБО (IAS) 28 - "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства"
Поправки роз'яснюють, що суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ (IFRS) 9 до довгострокових iнвестицiй у асоцiйованi або спiльнi пiдприємства, до яких не застосовується метод участi в капiталi, що по сутi є частиною чистої iнвестицiї в асоцiйоване або спiльне пiдприємство (довгостроковi внески). Це роз'яснення є важливим, оскiльки це означає, що модель очiкуваних кредитних збиткiв згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 застосовується до таких довгострокових iнвестицiй.
У змiнах також пояснюється, що при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9 органiзацiя не бере до уваги збитки, понесенi асоцiйованим або спiльним пiдприємством, чи збитки вiд зменшення корисностi чистої iнвестицiї, визнанi в якостi коригувань чистих iнвестицiй в асоцiйоване або спiльне пiдприємство, що виникають внаслiдок застосування МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства".
Данi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки у Товариства вiдсутнi розглянутi в них довгостроковi iнвестицiї в асоцiйованi або спiльнi пiдприємства.
Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2015-2017рокiв (випущенi у груднi 2017року)
МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу"
Змiни пояснюють, що коли суб'єкт господарювання отримує контроль над бiзнесом, який є спiльною операцiєю, вiн застосовує вимоги до об'єднання бiзнесу, досягнутих поетапно, включаючи переоцiнку ранiше утримуваних часток у активах та зобов'язаннях спiльної операцiї за справедливою вартiстю. При цьому покупець переоцiнює всю свою ранiше утримувану частку у спiльнiй операцiї.

Суб'єкт господарювання застосовує цi змiни до об'єднання бiзнесу, для якого дата придбання є датою початку або датою пiсля початку першого рiчного звiтного перiоду, що починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати.
Данi змiни не вплинули на фiнансову звiтнiсть  Товариства через вiдсутнiсть у неї операцiй в пiдприємствах зi спiльним контролем.
МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть"
Сторона, яка бере участь у спiльнiй операцiї, але не має спiльного контролю, може отримати спiльний контроль за спiльною операцiєю, в якiй дiяльнiсть спiльної операцiї являє собою пiдприємство, як це визначено в МСФЗ (IFRS) 3. Змiни роз'яснюють, що ранiше утримуванi частки у цiй спiльнiй операцiї не переоцiнюються.
Суб'єкт господарювання застосовує цi змiни до операцiй, в яких вiн отримує спiльний контроль на дату початку або пiсля початку першого рiчного звiтного перiоду, який починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати.
Данi змiни не вплинули на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи через вiдсутнiсть у неї операцiй, в рамках яких вона отримує спiльний контроль.
МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток"
Змiни роз'яснюють, що податковi наслiдки доходу у формi дивiдендiв бiльш прямо пов'язанi з минулими операцiями чи подiями, якi спричинили розподiл прибутку, нiж з виплатами власникам. Таким чином, суб'єкт господарювання визнає податковi наслiдки доходу у формi дивiдендiв у складi прибутку або збитку, iншого сукупного доходу або капiталу, у вiдповiдностi до того, як суб'єкт господарювання спочатку визнав такi минулi операцiї чи подiї.
Суб'єкт господарювання застосовує цi змiни до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. При першому застосуваннi даних змiн суб'єкт господарювання повинен застосовувати їх до податкових наслiдкiв щодо дивiдендiв, визнаних на дату початку самого раннього порiвняльного перiоду або пiсля цiєї дати.
Оскiльки дiюча полiтика Товариства вiдповiдає вимогам змiн, їх застосування не викликало впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСБО (IAS) 23 "Витрати на позики"
Змiни роз'яснюють, що суб'єкт господарювання повинен визнавати позики, отриманi спецiально для придбання квалiфiкованого активу, в складi позик на загальнi цiлi, коли завершено практично всi роботи, якi необхiднi для пiдготовки цього активу для використання за призначенням або для продажу. Суб'єкт господарювання застосовує цi змiни до витрат на позики, що були понесенi на дату початку рiчного звiтного перiоду, в якому суб'єкт господарювання вперше застосовує цi змiни, або пiсля цiєї дати.
Суб'єкт господарювання застосовує цi змiни до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати.
Оскiльки дiюча полiтика Товариства вiдповiдає вимогам змiн, їх застосування не викликало впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
2.5.2.Вектори на майбутнє
Щорiчними вдосконалення МСФЗ за перiод 2018-2020 рр. передбачає оновлення 4-х стандартiв (табл. 1).
Таблиця
Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2018-2020 р.р.
Стандарт	Напрями оновлення
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ"	Пропонується використання спрощеної процедури першого застосування МСФЗ дочiрнiми пiдприємствами, що переходять на МСФЗ, якщо материнська компанiя вже застосовує їх. Пропонованi змiни, зокрема, по'вязанi з оцiнкою активiв та зобов'язань дочiрньої компанiї.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"	Уточняється питання прийняття в розрахунок комiсiй при оцiнцi умов нового або модифiкованого фiнансового зобов'язання на випадок його списання (пропозицiя використовувати тест "10 вiдсоткiв" для припинення визнання фiнансових зобов'язань).
Iлюстративний приклад до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"	Пропонується внесення змiн у приклад 13, що супроводжує стандарт. Основна мета - усунути непорозумiння у питаннi орендних стимулiв.
МСБО (IAS) 41 "Сiльське господарство"	Основна мета - зробити оцiнку справедливої вартостi в IAS 41 бiльш вiдповiдно до вимог iнших стандартiв. Зокрема, пропонується внесення змiн до п. 22, у частинi виключення грошових потокiв для оподаткування при оцiнцi справедливої вартостi.


                       23 сiчня 2020 Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" щодо класифiкацiї зобов'язань на поточнi i довгостроковi. Вперше до цього питання Рада з МСФЗ зверталася ще у 2010 роцi i у травнi 2012 року було запропоновано поправки до п. 73 МСБО 1, однак у 2013 роцi було прийнято рiшення не вносити поправку, а замiсть цього продовжити вузькоспрямований проект для уточнення iснуючого керiвництва в МСБО 1 про те, коли зобов'язання повиннi класифiкуватися як поточнi. У лютому 2015 року було оприлюднено дискусiйний документ i до вересня 2019 року продовжувалося його обговорення. Враховуючи велику роботу протягом 2016-2018 рокiв з доопрацювання Концептуальних основ фiнансової звiтностi, якi було прийнято у 2018 роцi i з 01.01.2020 року вони мають застосовуватися у свiтi (в Українi будуть застосовуватися, коли переклад актуальної редакцiї з'явиться на сайтi Мiнiстерства фiнансiв), питання класифiкацiї зобов'язань було вiдкладено до того, як буде сформульовано оновлене визначення зобов'язань. А за новою Концептуальною основою зобов'язання це iснуючий в даний час обов'язок органiзацiї передати економiчний ресурс, що виник в результатi минулих подiй. В результатi обговорень Рада з МСФЗ не внесла iстотних змiн у запропонованi поправки, але вирiшила уточнити деякi їх аспекти.
Так, внесенi у сiчнi 2020 року правки до МСБО 1 уточнюють, що класифiкацiя зобов'язань як поточних або довгострокових повинна ?рунтуватися на правах, якi iснують на кiнець звiтного перiоду, тобто довгостроковим є зобов'язання щодо якого на кiнець звiтного перiоду компанiя має дiюче право вiдкласти врегулювання щонайменше на дванадцять мiсяцiв. Поправки уточнюють, що на класифiкацiю зобов'язань не впливають нi очiкування щодо того, чи буде пiдприємство користуватися цим правом на вiдстрочку погашення зобов'язання, нi те, в який формi очiкується розрахунок (кошти, дольовi iнструменти, iншi активи або послуги тощо).
Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати, i повиннi застосовуватися ретроспективно. Дострокове застосування дозволено.
Новi та переглянутi стандарти МСФЗ та уточнення для раннього використання протягом перiодiв, що закiнчуються 31 грудня 2019 року.
Абзац 30 МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни бухгалтерського облiку та помилки" вимагає вiд компанiй розкривати потенцiйний вплив нових i переглянутих стандартiв МСФЗ, якi були виданi, але ще не вступили в силу.
Адекватнiсть цих розкриття iнформацiї в даний час в центрi уваги регулятивної уваги.
У перелiку нижче розглядаються новi та переглянутi стандарти МСФЗ, потенцiйний вплив якого також слiд розглядати i розкривається у 2019 та поза його межами.
Дата вступу до МСФЗ-перiоди, починаючи з цiєї дати або пiзнiше:
МСФЗ	Дата вступу до МСФЗ-перiоди, починаючи з цiєї дати або пiзнiше::
Новi стандарти::
IFRS 17 "Страховi контракти"
1 сiчня 2021*
Змiненi стандарти:
Поправки до IFRS 10 и IAS 28 - продаж або внесок активiв до асоцiйованого органiзацiї або спiльного пiдприємства iнвестором. 	IASB вирiшила в груднi 2015 вiдкласти на невизначений термiн дату набрання чинностi цими змiнами.
Поправки до  Концептуальним основам МСФО (КО), в т. ч. поправки, пов'язанi з посиланнями в стандартах КО.	1 сiчня 2020
Поправки до IFRS 3 - Визначення бiзнесу..
1 сiчня 2020
Поправки до  IAS 1 и IAS 8 - Визначення суттєвостi.	1 сiчня 2020
Поправки до IAS 39, IFRS 7 и IFRS 9 - Реформа базовой процентной ставки..
1 сiчня 2020

Товариством не застосовуються цi змiни у фiнансової звiтностi за рiк ,що закiнчився 31.12.2019р.

 

3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
3.1. Основнi засоби 
Визнання, оцiнка , представлення та розкриття основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 16 "Основнi засоби".
Об'єкт основних засобiв визнається активом тiльки у випадку, якщо: iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди;
собiвартiсть даного об'єкта може бути надiйно оцiнена.
Товариство до основних засобiв вiдносить
 - будiвлi;
 - машини та обладнання; 
- iнструменти, прилади, iнвентар. 
Витрати на полiпшення стану об'єктiв основних засобiв у процесi їх використання вiдносяться на збiльшення вартостi, якщо товариство в результатi таких витрат отримає економiчну вигоду понад спочатку оцiненої при придбаннi (збiльшення термiну служби, виробничої потужностi, виробничої площi, радикальне полiпшення якостi i характеристик продукцiї i/або послуг i т.д.). Якщо ж в результатi здiйснення витрат товариство не отримає економiчних вигод бiльше, нiж спочатку оцiненi, то такi витрати визнаються як витрати того звiтного перiоду, в якому вони виникли i класифiкуються вiдповiдно функцiонального призначення об'єктiв основних засобiв, що пiдлягали ремонту (або аналогiчному впливу). Тодi, коли об'єкти основних засобiв є предметом великомасштабного технiчного огляду, вони визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiщення, за умови дотримання критерiїв визнання, встановлених в IAS 16 "Основнi засоби". Великомасштабним технiчний огляд вважається, якщо його вартiсть становить не менш нiж 5% вiд вартостi об'єкту основних засобiв на дату його первiсного визнання.
Об'єкт основних засобiв, який пiдлягає визнанню як активу, оцiнюється за моделлю переоцiнки. Згiдно п.31 МСБО №16 "Основнi засоби"
Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв (справедливу вартiсть якого можна достовiрно оцiнити) слiд облiковувати за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь - яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Переоцiнки слiд проводити з достатньою регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду
Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв. Якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його балансової вартостi, слiд проводити подальшу переоцiнку. 

Товариством застосовується метод, коли суму накопиченої амортизацiї перераховують пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу, так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Цей метод часто застосовують, коли актив переоцiнюється за допомогою iндексу, щоб визначити його амортизовану вiдновлювану собiвартiсть (див. МСФЗ 13). 
Основнi засоби, отриманi в результатi безоплатної передачi (дарування), оцiнюються за справедливою вартiстю отриманого активу на дату визнання, визначену експертним шляхом, та визнаються одночасно з вiдкладеним доходом з подiлом його на поточну i довгострокову компоненти. Вiдкладений дохiд рекласифiкується в iншi операцiйнi доходи поточного перiоду протягом термiну використання цього основного засобу. 




Амортизацiя основних засобiв 
	Товариство нараховує амортизацiю основних засобiв рiвними частками протягом строку корисного використання основних засобiв.
	Строк корисного використання
Будинки та споруди
	30 рокiв

Машини та обладнання	3-10 рокiв
Транспортнi засоби	7 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар	
3 - 10 рокiв

	

Амортизацiйнi нарахування за кожний перiод вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв. 
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство отримало б в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного звiтного перiоду.

"Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть"  
Основнi засоби, що призначенi для  продажу  та вiдповiдають критерiям визнання, облiковуються за МСФЗ 5. 

 "Зменшення корисностi активiв"
      Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. У разi наявностi фактiв знецiнення активiв, Товариство має застосовувати МСБО 36, що передбачає процедуру тестування на знецiнення.
      Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення.

3.2.Iнвестицiйна  нерухомiсть 
Визнання, оцiнка. Та розкриття iнформацiї вiдповiдно до МСБО 40.
Цей стандарт застосовувати до нерухомостi, яка надається в операцiйну оренду.
Починаючи з 01 сiчня 2018 року Товариство змiнило модель облiку Iнвестицiйної   нерухомiсть в облiковiй полiтицi  згiдно МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", у зв'язку з тим, що результатом такої змiни є достовiрна i бiльш вiдповiдна iнформацiя у фiнансовiй звiтностi щодо операцiй, iнших подiй або умов що впливають на фiнансовий стан, фiнансовий результат або на грошовi потоки суб'єкта господарювання.
Товариство прийняло рiшення змiнити модель справедливої вартостi на модель оцiнки за собiвартiстю, та застосовувати цю полiтику до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, починаючи з 01 сiчня 2018 року.

3.3.Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 38 "Нематерiальнi активи".
Актив виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб'єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов'язань.

Витрати на дослiдження i розробки 
	Витрати на дослiдження визнаються як витрати в момент їх здiйснення. 
Витрати на розробки визнаються як витрати в момент їх здiйснення, але у виняткових випадках пiдлягають капiталiзацiї, якщо  вiдповiдають критерiям визнання нематерiального активу. 

Модель облiку НМА 
	Первiсна оцiнка НМА здiйснюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання Товариство вiдображає нематерiальнi активи за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої суми накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi таких активiв.  

Майбутнi економiчнi вигоди, якi надходять вiд нематерiального активу, можуть включати дохiд вiд продажу продукцiї чи послуг, скорочення витрат або iншi вигоди, якi є результатом використання активу суб'єктом господарювання. Наприклад, використання iнтелектуальної власностi у виробничому процесi може зменшити майбутнi виробничi витрати, а не збiльшити майбутнi доходи.

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї. 
Згiдно з МСБО 36, суб'єкт господарювання повинен перевiряти зменшення корисностi нематерiального активу з невизначеним строком корисної експлуатацiї шляхом порiвняння суми його очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю: 
a) щорiчно, та 
б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисностi нематерiального активу.

3.4 "ЗАПАСИ.
 Визнання, оцiнка, представлення та розкриття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО (IAS ) № 2 "Запаси". Для цiлей складання фiнансової звiтностi товариство застосовує наступну класифiкацiю запасiв: 
- сировина i матерiали
- Запаснi частини
- Паливо
- Iншi матерiали
- незавершене виробництво 
Не розподiленi накладнi витрати визнаються як витрати в перiодi виникнення (з включенням до реалiзованої собiвартостi). Собiвартiсть запасiв визначається з використанням методу iдентифiкованої вартостi.
. Чиста вартiсть реалiзацiї - попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для здiйснення продажу. Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. (Див. МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"). 
Запаси у Звiтi про фiнансовий стан представляються на нетто-основi, тобто за вирахуванням резерву знецiнення.
3.5.Фiнансовi активи: позики i дебiторська заборгованiсть
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї", IAS 9 "Фiнансовi iнструменти ", IFRS 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї".
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).  
Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв: 
а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та 
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:
"	фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку;
"	фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
"	фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
"	фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.

       З метою коректного визначення категорiї, за якою мають класифiкуватись фiнансовi активи, Товариство проводить наступнi тестування та оцiнки: "визначення бiзнес-моделi" - оцiнка, за допомогою якої Товариство   визначає мету утримання портфелю фiнансових активiв; "тест характеристик передбачених договором грошових потокiв" - тест, за допомогою якого аналiзуються характеристики передбачених договором грошових потокiв фiнансового активу. За результатами визначення бiзнес-моделi та результатами "тесту характеристик передбачених договором грошових потокiв" визначається класифiкацiя фiнансового активу.
Термiн "бiзнес-модель" визначає те, яким чином Товариство управляє фiнансовими активами з метою отримання грошових потокiв. Бiзнес-модель визначається провiдним управлiнським персоналом Товариством та звичайно характеризує дiяльнiсть Банку, яку вiн проводить з метою досягнення поставлених цiлей.
Визначаються 2 основнi бiзнес-моделi: 
1) бiзнес-модель "утримання фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв"; 
2) бiзнес-модель "утримання фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв або продажу".

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю .
При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж: 
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та 
б) отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Фiнансовий актив оцiнюється  за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують  грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. 
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, який облiковується за амортизованою вартiстю.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

Зменшення корисностi фiнансових активiв
На кожну дату складання фiнансової звiтностi Товариство перевiряє фiнансовi активи або групи фiнансових активiв з метою виявлення об'єктивних ознак зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.

По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдоцтво (наприклад, достовiрнiсть неплатоспроможностi або iнших важливих фiнансових утруднень дебiтора) того, що Товариство не отримає всi суми, якi належать йому згiдно з умовами постачання. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними. 
Резерв на дебiторську заборгованiсть нараховується шляхом аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв (у розмiрi 100%).

3.6 Аванси виданi
Аванси виданi вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Передоплата послуг включається до витрат перiоду або у вартiсть активiв у мiру отримання цих послуг. 
3.7 Грошовi кошти 
Грошовi кошти включають кошти на поточних рахунках Товариства та в касi . 
3.8 Дивiденди
Виплата дивiдендiв  на корпоративнi права держави  за результатами фiнансово-господарської дiяльностi приймається Товариством на основi рiшення Акцiонера, що має 100% голосiв: Українською державною корпорацiєю по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" 


3.9 Витрати за позиками
Витрати за позиками визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi, окрiм витрат на квалiфiкованi активи. 
3.10 . "Забезпечення та умовнi зобов'язання
Забезпечення,  як зобов'язання з невизначеним часом або сумою визнаються Товариством коли є поточне зобов'язання, що виникло в результатi минулої подiї, для погашення якого, ймовiрно, буде потрiбно вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Забезпечення визнається в тому випадку, якщо в результатi якоїсь подiї в минулому у Товариства виникло правове або конструктивне зобов'язання, величину якого можна надiйно оцiнити, i iснує висока ймовiрнiсть того, що буде потрiбен вiдтiк економiчних вигод  для врегулювання даного зобов'язання. Сума, визнана в якостi резерву, являє собою найбiльш точну оцiнку виплат, необхiдних для погашення зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги ризики i невизначенiсть, пов'язанi iз зобов'язанням.
У випадках, коли сума забезпечення оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов'язань, його балансова вартiсть є поточною вартiстю таких потокiв грошових коштiв.
У випадках, коли можна очiкувати, що одна або всi економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми забезпечення, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує фактична впевненiсть в тому, що таке вiдшкодування буде отримано, i сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно оцiнена.
3. 11. Резерви МСБО "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" та                    " Виплати працiвникам"
Товариство зобов'язане вiдраховувати внески на соцiальне страхування як визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду. Єдиним зобов'язанням Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного плану є вiдрахування певного вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду. У звiтi про сукупний дохiд витрати по таких внесках вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується працiвниковi.

3.12  Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, яка повинна бути передана в майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги.
Заборгованiсть, термiн погашення якої бiльше одного року вiд дати складання рiчної фiнансової звiтностi або операцiйного циклу, вiдноситься до складу довгострокової заборгованостi. Короткострокова кредиторська заборгованiсть включає:  торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, виплати працiвникам i зобов'язання перед бюджетом, включаючи податок на прибуток.
3.13  "Податок на прибуток"
Податок на прибуток - витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з поточного податку на прибуток та вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток - сума податку на прибуток визначена на основi оподатковуваного прибутку за поточний рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного в звiтi про сукупний дохiд, оскiльки до його складу не включаються статтi доходiв та витрат, з котрих утримується податок або котрi вiдносяться на податковi витрати в iншi перiоди, а також вiн не враховує статтi, з котрих нiколи не утримується податок або котрi нiколи не вiдносяться на податковi витрати. Поточна заборгованiсть Товариства з податку на прибуток розраховується з використанням податкових ставок, що фактично дiють на дату балансу. 
Вiдстроченi податковi зобов'язання, як правило, визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи враховуються з урахуванням ступеню впевненостi в тому, що буде iснувати достатнiй оподатковуваний дохiд, що дозволить реалiзувати тимчасовi рiзницi, якi вiдносяться до податкових витрат. Подiбнi податковi активи та зобов'язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання (окрiм випадкiв об'єднання пiдприємств) iнших активiв та зобов'язань в рамках операцiї, що не вплине нi на розмiр оподатковуваного, нi облiкового прибутку. 
Основним при визнаннi активу є те, що його балансова вартiсть буде вiдшкодована у виглядi економiчних вигод якi суб'єкт господарювання отримає в майбутнiх перiодах. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його податкову базу, сума економiчних вигод, що пiдлягає оподаткуванню, перевищить суму, яку дозволятиметься вираховувати з метою оподаткування. Така рiзниця є тимчасовою рiзницею, що пiдлягає оподаткуванню, а зобов'язання виплатити остаточнi податки на прибуток у майбутнiх перiодах є вiдстроченим податковим зобов'язанням. 
Вiдстроченi податковi активи, що виникли по тимчасовим рiзницям, якi вiдносяться до складу податкових витрат, визнаються лише в тому ступенi, в якому iснує ймовiрнiсть того, що виникне достатнiй оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi i що тимчасовi рiзницi будуть сторнованi в майбутньому.
Вiдповiдно до п. п. 134.1.1 ст. 134 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 р. №2755-VI зi змiнами та доповненнями, Товариством прийняте рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату до оподаткування на всi рiзницi, визначенi вiдповiдно до положень роздiлу III ПКУ (наказ № 28.12.2015 р.).

3.14 . Дохiд вiд договорiв з клiєнтами
З 01 сiчня 2018 року МСФЗ № 15, вiдповiдно до якого визначенi такi термiни та застосування доходiв та витрат:
Договiр - це угода мiж двома або бiльше сторонами, яке породжує права та обов'язки, якi є юридично обов'язковими. Юридична обов'язковiсть прав i обов'язкiв у договорi є питанням законодавства. Договори можуть бути письмовими, усними чи прийнятими у звичнiй практицi ведення бiзнесу суб'єкта господарювання. Практика та процеси, що застосовуються для укладення договорiв з клiєнтами, рiзна залежно вiд юрисдикцiї, галузi та суб'єкта господарювання. Крiм того, i суб'єкт господарювання може укладати рiзнi договори (наприклад, це може залежати вiд типу клiєнтiв або характеру обiцяних товарiв чи послуг). Суб'єкт господарювання має проаналiзувати цi практики та процеси, щоб визначити, чи створює договiр з клiєнтом права та обов'язки, виконання яких є юридично обов'язковим (i якщо створює, то коли).
Задоволення зобов'язань щодо виконання
Товариство  визнає дохiд вiд звичайної дiяльностi, коли (або у мiру того, як) суб'єкт господарювання задовольняє зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом
Доходи за винятком вiдповiдних податкiв визнаються в перiодi, коли покупцевi були наданi послуги.
Доходи вiд реалiзацiї активiв визнаються, коли переданi iстотнi ризики i винагороди, пов'язанi з таким активом.
Вiдсотки визнаються на основi пропорцiйностi часу з реального доходу вiд активу.
Пiд виручкою маються на увазi тiльки валовi надходження економiчних вигод, що отриманi та пiдлягають отриманню Товариством на її рахунок. При агентських вiдносинах валове збiльшення економiчних вигод включає суми, що збираються вiд iменi принципала, якi не ведуть до збiльшення капiталу Товариства. Суми, зiбранi вiд iменi принципала, не є виручкою. При цьому виручкою є сума комiсiйних винагород.

Застосовуючи цей стандарт, суб'єкт господарювання має розглянути умови договору та всi доречнi факти й обставини. Суб'єкт господарювання застосовує цей стандарт, у тому числi будь-якi практичнi прийоми, послiдовно й узгоджено до договорiв з подiбними характеристиками та за подiбних обставин.
 З 2018 року дохiд  визначається  за умовами iндивiдуального договору з клiєнтом, а не в цiлому (п. 4 МСФЗ 15).
Згiдно iз п. 51 МСФЗ 15, сума компенсацiї може змiнюватися залежно вiд знижок, дисконтiв, вiдшкодувань, набраних балiв, цiнових поступок, стимулiв, бонусiв за результатами роботи, штрафiв або iнших подiбних чинникiв. Обiцяна компенсацiя також може змiнюватися, якщо право суб'єкта господарювання на компенсацiю залежить вiд настання або ненастання певної майбутньої подiї. Наприклад, сума компенсацiї буде змiнною, якщо або продукт був проданий з правом повернення, або фiксовану суму обiцяно як бонус за показники дiяльностi пiсля досягнення певної межi.
 Вiдповiдно до п. 2 МСФЗ 15 Товариство визнає дохiд унаслiдок передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, що вiдображає компенсацiю, на яку пiдприємство очiкує мати право в обмiн на цi товари або послуги. Таким чином сума компенсацiї послуг по орендi  на дату акту про визначається як  дохiд - Дт 377 Кт 703. А сама вартiсть оренди проводиться через рахунок 713 "Доходи вiд операцiйнiй оренди"
3.15. Витрати
Собiвартiсть реалiзованих послуг вiдображається одночасно з визнанням вiдповiдного доходу.
Iншi витрати визнаються за методом нарахування i враховуються в перiодi їх визнання

3.16 "Оренда"
       Оренда класифiкується як фiнансова, якщо за умовами оренди передаються в основному всi вигоди та ризики, пов'язанi з експлуатацiєю активу i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання вiдповiдно до МСБО 16 "Оренда". Всi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Активи, що утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства за найменшою iз вартостей або   за справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як зобов'язання по фiнансовiй орендi з розподiленням на довгострокову та короткострокову заборгованiсть.        
Первiсне визнання
Щоб оцiнити чисту iнвестицiю в оренду, орендодавець застосовує припустиму ставку вiдсоткiв  в орендi. У випадку суборенди, якщо припустиму ставку вiдсотка в суборендi, неможливо визначити, то для оцiнки чистої iнвестицiї в суборенду промiжний орендодавець може скористатися ставкою дисконту для головної оренди (скоригованої з урахуванням будь-яких первiсних непрямих витрат, пов'язаних з суборендою). Первiснi прямi витрати, окрiм тих, якi понесенi орендодавцем -виробником або орендодавцем-дилером включаються до первiсної оцiнки чистої iнвестицiї та зменшують суму доходу, визнаного за строк оренди. Припустима ставка вiдсотка в орендi, визначається таким чином, що первiснi прямi витрати включаються автоматично у чисту iнвестицiю в оренду i їх не потрiбно додавати окремо.
Подальша оцiнка
Орендодавець визнає фiнансовий дохiд протягом строку оренди на основi моделi, яка вiдображає сталу перiодичну ставку прибутковостi на чистi iнвестицiї орендодавця в оренду. Метою орендодавця є розподiл фiнансового доходу протягом строку оренди на систематичнiй та рацiональнiй основi. Для зменшення i основної суми боргу, i незаробленого фiнансового доходу орендодавець вiднiмає оренднi платежi, якi вiдносяться до облiкового перiоду, вiд валових iнвестицiй в оренду.
 До чистої iнвестицiї в оренду орендодавець застосовує вимоги щодо припинення визнання та зменшення корисностi, викладенi в МСФЗ 9.
 Орендодавець регулярно переглядає суми розрахункової негарантованої лiквiдацiйної вартостi, використанi при обчисленнi валових iнвестицiй в оренду. Якщо вiдбулося зменшення розрахункової негарантованої лiквiдацiйної вартостi, то орендодавець переглядає розподiл доходу протягом строку оренди та негайно визнає будь-яке зменшення вже нарахованих сум.
 Орендодавець, який класифiкує актив у фiнансовiй орендi як утримуваний для продажу (або включає його до лiквiдацiйної групи, класифiкованої як утримувана для продажу), застосовуючи МСФЗ 5 Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть, облiковує такий актив вiдповiдно до зазначеного стандарту.
3.17. Операцiї з пов'язаними особами
Визнання Товариством пов'язаної особи здiйснюється на звiтну дату.
Товариство приймає полiтику спiвпрацi iз пов'язаними особами без спецiального цiноутворення. Операцiї з пов'язаними особами проводяться виключно за принципом "справедливої вартостi" на пiдставi договорiв з урахуванням iнтересiв обох сторiн.

3.18. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску i, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Товариства, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i, якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства на цю дату, розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї iстотнi.

3.19. Сегментна iнформацiя
В цiлях управлiння Товариство подiлено на два сегменти:
1.Виконання  проектних, проектно-конструкторських та iнжинiрингових робiт у сферi будiвництва, виконання будiвельно-монтажних робiт;
2.Оперативна оренда -  надання в оренду офiсiв та виробничих  площ, що належать пiдприємству.
(МСФЗ (IА5) 1.138(0) МСФЗ (IГК5) 8.22(a) МСФЗ (1ГК5) 8.22(Ь))

4. Суттєвi облiковi судження та оцiнки

Судження
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво  Товариство зробило такi судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають найбiльш суттєвий вплив на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi: 
Класифiкацiя фiнансових активiв При первiсному визнаннi Товариство класифiкує фiнансовi активи для подальшої оцiнки за амортизованою собiвартiстю, справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI) та справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у прибутках або збитках (FVTPL).
Невизначенiсть оцiнок
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Товариства використовувало свої судження та здiйснювало оцiнки при визначеннi сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi. Найбiльш суттєве використання суджень та оцiнок включає: 
Безперервнiсть дiяльностi 
Керiвництво Товариство здiйснило оцiнку щодо його можливостi подальшої безперервної дiяльностi та впевнилось, що Товариство має ресурси для продовження дiяльностi у осяжному майбутньому. До того ж, керiвництву не вiдомо про будь-якi значнi невизначеностi, що можуть викликати значну невпевненiсть у можливостi Товариство здiйснювати безперервну дiяльнiсть. Таким чином, складання фiнансової звiтностi було продовжено виходячи з принципу безперервностi дiяльностi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, що облiковуються у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан, не може бути отримана шляхом спостережень за активними ринками, вона визначається за допомогою набору технiк оцiнювання, що включають використання математичних моделей. Вхiднi параметри моделей включають доступну ринкову iнформацiю; у випадку, коли це неможливо, застосування певного судження, необхiдне для визначення справедливої вартостi.
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки згiдно з МСФЗ 9 Основнi аспекти застосування МСФЗ 9, якi передбачають бiльш високий ступiнь судження або складностi та основнi джерела невизначеностi оцiнок, що несуть значний ризик спричинення суттєвих коригувань балансової вартостi протягом наступного фiнансового року 
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi згiдно з МСБО 39
Товариство   регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Пiдприємство використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних позичальникiв. Товариство аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi даних спостережень, що вказують на несприятливу змiну у статусi погашення зобов'язань позичальниками у складi групи або змiну державних чи мiсцевих економiчних умов, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов'язань за активами у складi групи. Керiвництво використовує оцiнки, що базуються на iсторичних даних про iсторiю збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об'єктивних ознак зменшення корисностi за групами кредитiв i дебiторської заборгованостi. Товариство використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи кредитiв або дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин.

5.Розкриття iнформацiї за даними балансу станом на 31.12.19 р.
1.ОСНОВНI ЗАСОБИ
Змiни у вартостi основних засобiв: тис. грн.
	                              Будинки та       Тимчасовi     Машини та       Iнструменти,       Iнвестицiйна
                                          споруди	         споруди	  обладнання	 прилади та          нерухомiсть	Всього
                                                                                                                   iнвентар
Первiсна вартiсть:
На 1 сiчня 2019 р.	          16306	  44	             371	                  88	              33913	           50722
Придбання						
Збiльшення  вартостi  за рахунок дооцiнки						
Всього						
Вибуття			                                                    5	                          16		                                    21
Всього зменшення	 		                                 5	                          16		                                    21
На 31 грудня 2019 р.	         16306	  44	            366	                          72	              33913	           50701
Накопичена амортизацiя:						
На 1 сiчня 2019 року	         14040		            346	                          84	              10067	           24537
Амортизацiя перiоду	           54		                       3	                           2	                198	               257
Вибуття			                                                   5	                          16		                                    21
Коригування, зменшення корисностi активу						
На 31 грудня 2019року	14094	   0	           344	                          70	              10265	           24773
Залишкова вартiсть     
 на 31 грудня 2019 р.	           2212	  44	            22                              2	               23648	           25928
Оцiнка основних фондiв  проведена станом на 01.01.2018 р. згiдно з договором ТОВ "Апрайт" (код ЄДПРОУ 33523448,  сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №61/16, виданий  Фондом державного майна  України  03.02.2016  р.) . Переоцiнка в звiтному роцi не проводилась.
Якщо складовi об'єкту основних засобiв мають рiзний строк корисного використання, то вони можуть облiковуються окремо.
Зменшення корисностi активiв вiдповiдно до МСФЗ № 36 "Зменшення корисностi активiв" в зв'язку з рiзким падiнням обсягiв реалiзацiї основного виду дiяльностi, а саме вiд продажi проектних робiт, послуг.
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об'єкту основних засобiв.
2.Iнвестицiйна нерухомiсть
Починаючи з 01 сiчня 2018 року Товариство змiнило модель облiку Iнвестицiйної   нерухомiсть в облiковiй полiтицi  згiдно МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", результатом такої змiни є достовiрна i бiльш вiдповiдна iнформацiя у фiнансовiй звiтностi щодо операцiй, iнших подiй або умов що впливають на фiнансовий стан, фiнансовий результат або на грошовi потоки суб'єкта господарювання.
Товариство прийняло рiшення змiнити модель справедливої вартостi на модель оцiнки за собiвартiстю, та застосовувати цю полiтику до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, починаючи з 01 сiчня 2018 року.

Амортизацiю прийнято нараховувати прямолiнiйним методом зi строком використання iнвестицiйної нерухомостi стоком до 70 рокiв.

         
3.Нематерiальнi активи
Вiдповiдно до пiдпункту "б" п. 12 МСБО № 38 "нематерiальнi активи" :
Актив є iдентифiкованим, якщо вiн виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб'єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов'язань.
Тому в складi нематерiальних активiв рахується вартiсть Свiдоцтва про допуск до певного виду або видiв робiт, якi впливають на безпеку об'єктiв капiтального будiвництва, отримане по юридичному договору з нерезидентом, та в подальшому вiд якого очiкують надходження майбутнiх економiчних вигод до суб'єкта господарювання.
 Так як  свiдоцтво видане без обмеження термiну, тому амортизацiя не нараховується згiдно з МСБО № 38 "Нематерiальнi активи" , оскiльки має невизначений перiод корисного використання.     
Станом на 31.12.2019 р. залишкова вартiсть нематерiальних активiв становить 64.0 тис. грн. 
4. Запаси
При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться по iдентифiкованiй вартостi. 
Складовi запасiв	        31.12.2019	  31.12.2018
Сировина i матерiали	       8	                  5
Пальне	                          0	                  2
Iншi матерiали	               17	      19
Будiвельнi матерiали		
Запаснi частини	                0	                20
НЗП		
Усього	                         25	       45
5.Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за первiсною вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв.
Дебiторська заборгованiсть за виконанi роботи
тис. грн.
	                              31.12.2019	31.12.2018
До 12 мiсяцiв	               -	                        -
вiд 12 до 18 мiсяцiв	      -	                        -
вiд 18 	                              267	            267
Резерв сумнiвних боргiв	-267	           -267
Усього                      	           0	            0

Дебiторська заборгованiсть ДП "Днiпромез", по об'єкту будiвництва ПрАТ  "ТатСталь", Росiйська Федерацiя.  Товариством виконана робоча документацiя, акт прийнятих робiт  №9 вiд 28.11.2012 р
Згiдно з листом ДП "УКРДIПРОМЕЗ" виконанi роботи замовником вiд ДП "Укрдiпромез" на сьогоднi не прийнятi, акт виконаних робiт не пiдписаний. Iнвестором i генеральним замовником було прийняте рiшення про зупинення фiнансування, яке в 2018 роцi  не вiдновилося. Iснує ймовiрнiсть зупинення виконання робiт та не оплати за вже виконанi роботи. У зв'язку з даними обставинами розпорядженням директора вiд  29 грудня 2016 р. створено резерв сумнiвних боргiв у сумi 266980,80. грн. Рiшення щодо списання безнадiйної заборгованостi буде прийнято за результатами 2020 року.
Iнша дебiторська заборгованiсть: Класифiкацiя за строками непогашення:
тис. грн.
Статтi	                          31.12.2019	31.12.2018
До 12 мiсяцiв	                     364	             312
вiд 12 до 18 мiсяцiв	             58	             107
вiд 18 до 36 мiсяцiв	             33	             67
Резерв сумнiвних боргiв	  -33	            -55
Усього	                               422	            431
Вiдповiдно до МСБО 37 " Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" 
Резерв сумнiвних боргiв  станом на 31.12.2019 р. складає :
Назва боржника           	Сума заборгованостi
 (грн.)	Дата 
Виникнення	примiтка
ДП "УКРДIПРОМЕЗ"	266980,80	28.11.2012 р.	Виконана робоча документацiя по об'єкту "ЗАТ ТатСталь", Росiйська Федерацiя. Згiдно з листом ДП "УКРДIПРОМЕЗ" виконанi роботи замовником на сьогоднi не прийнятi, акт виконаних робiт не пiдписаний. Iнвестором i генеральним замовником було прийняте рiшення про зупинення фiнансування, яке в 2016 роцi не вiдновилося. Iснує ймовiрнiсть зупинення виконання робiт та не оплати за вже виконанi роботи.
ПП "Унiверсал-Л"	9253,65	06 - 10.2014 	Пiдприємство знаходиться в процесi припинення юридичної особи. Заява про грошовi вимоги не задоволена. Iснує вiрогiднiсть непогашення боргу.
АТ "Брокбiзнесбанк"	38360,31	06.2014	АТ "Брокбiзнесбанк" знаходиться у процедурi лiквiдацiї. Грошовi вимоги товариства можуть бути задоволенi у 7 чергу. Iснує вiрогiднiсть непогашення боргу.
ФОП  Панасенко В.В.	2705,70	02.2016 - 03.2016 р.	Орендар без погодження з товариством, в односторонньому порядку залишив орендоване примiщення без погашення суми боргу i не вiдповiдає на нашi запити та вимоги погасити борг. Iснує вiрогiднiсть не погашення боргу.
ТОВ "ТРИ КОТА"	2935,45	01.2017- 02.2017 р.	Не вiдповiдає на запити про погашення боргу. Iснує вiрогiднiсть не погашення боргу. 
ТОВ "Маштехпроект"	1684,53	06.2017	Не вiдповiдає на запити про погашення боргу. Iснує вiрогiднiсть не погашення боргу.
ТОВ "Нiко Тел Зв'язок"	15,00	07.2017	Не вiдповiдає на запити про погашення боргу. Iснує вiрогiднiсть не погашення боргу.
ОВ "Дiджiтал-С"	2703,28	02.2018	Орендар без погодження з товариством, залишив орендоване примiщення без погашення суми боргу i не вiдповiдає на нашi запити та вимоги погасити борг. Iснує вiрогiднiсть не погашення боргу.
ТОВ "Ампераж"	1723,38	12.2017	Не вiдповiдає на запити про погашення боргу. Iснує вiрогiднiсть не погашення боргу.
ФОП Бутирiна Я.Б.	900,00	06.2017	Не вiдповiдає на запити про погашення боргу. Iснує вiрогiднiсть не погашення боргу.
ТОВ ЛТД "Деметра"	8237,76	07.2017	Матерiали по заборгованостi у виконавчiй службi для примусового стягнення
ТОВ "Доброгрiй"	47274,17	08.2018	Матерiали по заборгованостi у виконавчiй службi для примусового стягнення
ПП ДТРС	2263,87	08.2018	Не вiдповiдає на запити про погашення боргу. Iснує вiрогiднiсть не погашення боргу.
ТОВ ТД "ЖДСНАБКОМПЛЕКТ"	4521,43	03.2018	Не вiдповiдає на запити про погашення боргу. Iснує вiрогiднiсть не погашення боргу.
ФОП Федорченко О. О.	40494,94	05.2018	Матерiали по заборгованостi у виконавчiй службi для примусового стягнення
ТОВ "Феро-Центр"	1456,47	05.2017	Не вiдповiдає на запити про погашення боргу. Iснує вiрогiднiсть не погашення боргу.
ТОВ НВФ  "Флона"	6141,61	12.2017	Матерiали по заборгованостi у виконавчiй службi для примусового стягнення
Разом:	437 652,35		
Списано безнадiйнi борги	138088,77		
Всього резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12.2019	299563,58		

Списанi безнадiйнi борги за рахунок нарахованого резерву сумнiвних боргiв.
Назва боржника	Сума заборгованостi	Дата виникнення	примiтка
ПП "Унiверсал-Л"	9253,65	2014 р.	Заборгованiсть за оренду примiщення. Закiнчився строк позовної давностi
АТ "Брокбiзнесбанк"	38360,31	06.2014	Завершена лiквiдацiя АТ "Брокбiзнесбанк", запис в ЄДР №10731110121000818, недостатнiсть майна для погашення заборгованостi
ФОП Панасенко В.В. 	2705,70	03.2016	Заборгованiсть за оренду. Закiнчився термiн позовної давностi.
ТОВ "Добро грiй"	47274,17	08.2018	Постанова про повернення виконавчого провадження вiд 13.11.2019 р. ВП№59457671 у зв'язку з вiдсутнiстю майна у боржника
ФОП Федорченко О. О.	40494,94	05.2018	Постанова про повернення виконавчого провадження вiд 22.12.2019 р. ВП№57620235 у зв'язку з вiдсутнiстю майна у боржника
Разом:

	138088,77		

В складi  iнших оборотних активiв включено  сальдо субрахунку 643 " Податковi зобов'язання" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" 
	                            31.12.2019	    31.12.2018
Iншi оборотнi активи	     40          	46

6. Грошовi кошти на їх еквiваленти
Склад грошових коштiв та їх еквiвалентiв (тис. грн.):
                         Статтi	                            31.12.2019	      31.12.2018
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi	        170	            26
		

Звiт про рух грошових коштiв
Звiт щодо руху грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових  коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та не операцiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi. 
            В результатi операцiйної дiяльностi надходження вiд операцiйної оренди - 8581 тис. грн., надходження авансiв - 222 тис. грн., надходження цiльового фiнансування (лiкарнянi) - 4 тис. грн. Надходження вiд повернення авансiв - 5 тис. грн.  Iншi надходження - 36 тис. грн.
        Iншi витрачання - 381 тис. грн., з них:  перерахування коштiв Пенсiйному фонду  (компенсацiя наукових пенсiй) - 69 тис. грн., виплати на вiдрядження - 30 тис. грн., оплата послуг банку - 26 тис. грн., перерахування фiнансової допомоги - 103 тис. грн., перерахування по виконавчому листу алiменти - 140 тис. грн. i iншi виплати. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод: +144 тис. грн.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод всього  +144 тис. грн.

7.Статутний капiтал Товариства
Статутний капiтал Товариства визначено пiд час приватизацiї державного майна, яке знаходилось на державному пiдприємствi -  станом на 01.06.1994 р. за дiючою на час оцiнки Методикою оцiнки вартостi майна пiд час приватизацiї.
 Засновник - УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦIЯ ПО ВИКОНАННЮ МОНТАЖНИХ I               СПЕЦIАЛЬНИХ БУДIВЕЛЬНИХ РОБIТ "УКРМОНТАЖСПЕЦБУД"
Код ЄДРПОУ засновника: 00012256
Адреса засновника: 01034, м. Київ, Шевченкiвський район, вул. Прорiзна, будинок 15
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 22434.30 грн.
Номiнальна вартiсть однiєї  акцiї встановлена на рiвнi 1.05 грн. 
Кiлькiсть випущених акцiй -  21366 шт. 
Вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнi.

 
8. Капiтал в дооцiнках
          тис. грн.
Статтi	                          31.12.2019	31.12.2018
Капiтал в дооцiнках	           4499	     4706
Складається з сум проведених дооцiнок основних засобiв проведених протягом останнiх п'яти рокiв .Капiтал в дооцiнках зменшується щорiчно на суму амортизацiї з обов'язковим збiльшенням нерозподiленого прибутку в частинi дооцiнки та  збiльшення згiдно МСФЗ 12 " Податок на прибуток" на 18% в частинi вiдстрочених податкових зобов'язань.    
                                                              
9. Резервний капiтал
Згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi: "Iнколи статут або iнший закон вимагає створення резервiв у виглядi додаткового заходу захисту суб'єкта господарювання та його кредиторiв вiд впливу збиткiв. Можуть створюватися й iншi резерви, якщо нацiональний закон з оподаткування передбачає звiльнення вiд податкових зобов'язань або зменшення їх при переведеннi коштiв у такi резерви. Iснування та розмiр цих правових, статутних та податкових резервiв є iнформацiєю, яка може бути доречною для потреб користувачiв при прийняттi ними рiшень. Переведення коштiв у такi резерви є скорiше асигнуванням нерозподiленого прибутку, нiж  витратами." Вiдповiдно до статутних документiв резервний капiтал складає 10,0 тис. грн. та не змiнювався протягом року.

Дивiденди на користь Держави

          Розподiл дивiдендiв публiчного акцiонерного товариства оголошується за результатами року на пiдставi рiшення Акцiонера (єдиний акцiонер -  Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" "
є держава Україна. Виплаченi дивiденди за результатами  2018 року на корпоративнi права держави у сумi 49,7 тис. грн.

Резерви МСБО "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" та  МСБО19 "Виплати працiвникам"
Товариство зобов'язане вiдраховувати визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду з метою виплати пенсiй. Єдиним зобов'язанням Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного плану є вiдрахування певного вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду. Станом на 31 грудня 2019 року Товариство не мало зобов'язань за додатковими пенсiйними виплатами, медичним обслуговуванням, страховими чи iншими виплатами пiсля виходу на пенсiю перед своїми спiвробiтниками чи iншими працiвниками.
Станом на 01.01.2019 р. заборгованiсть  в пенсiйний фонд  України вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть": фiнансування рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної вiдповiдно до ЗУ "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть"  i сумою пенсiй, обчисленою вiдповiдно до iнших законодавчих актiв по нарахованих платежу за 2018 рiк  становила 64,8 тис. грн. Заборгованiсть погашена в першому кварталi 2019 р.


10.Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 

Склад забезпечень	                                 31.12.2019	31.12.2018
Вiдстроченi податковi зобов'язання 	             897	      942
Забезпечення для оплати вiдпусток		                          0
Забезпечення матерiального заохочення		                 0
Забезпечення для оплати стягнень		                          0
Усього	                                                             897	      942
	
	
Визначенi вiдстроченi податковi зобов'язання на суму переоцiнки основних фондiв з урахуванням ставки податку на прибуток в 2019 роцi вiдповiдно до  МСБО №12 в сумi 897 тис. грн.
11. Поточнi зобов'язання i забезпечення.	
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується).                                                                                                                                                                       Поточнi забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсацiї невикористаних вiдпусток. 
	
Поточнi зобов'язання i забезпечення:
тис. грн.
Статтi	                                          31.12.2019	31.12.2018
заборгованiсть за товари, послуги	47	             136
Заборгованiсть за податками	         230	             182
Заборгованiсть з оплати працi	          88	             102
Заборгованiсть iз страхування	          21	              31
з одержаних авансiв	                            222	             268
Поточнi забезпечення	                            160	             207
В т.ч. на оплату вiдпусток	                   160	             207
Усього	                                               768	             926

iншi поточнi зобов'язання
Статтi	                                   31.12.2019	31.12.2018
iншi поточнi зобов'язання	          50	                   105
в т.ч. поворотна фiнансова допомога		-

 В складi  статтi "Iншi  поточнi зобов'язання" -
сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" рахунку 64 "Розрахунки за податками"  
в сумi 32 тис. грн., iнша поточна заборгованiсть - 18 тис. грн.
		
			
12 Доходи

Дохiд за договорами з клiєнтами
 Для визнання доходу за договорами з клiєнтами, окрiм доходу за орендними договорами, доходiв за фiнансовими iнструментами та доходiв за iншими контрактними правами та зобов'язаннями в сферi дiї МСФЗ 9, 10, 11, МСБО 27 та МСБО 28,  Товариство керується наступними принципами.
Для визнання доходiв застосовується п'ятикрокова модель аналiзу: - iдентифiкувати договiр; - iдентифiкувати окремi зобов'язання до виконання в межах укладеного договору; - визначити цiну договору; - розподiлити цiну договору мiж зобов'язаннями до виконання; - визнати дохiд, коли (або в мiру того, як) виконується зобов'язання до виконання.
Товариство  облiковує договiр з клiєнтом, якщо одночасно виконуються такi умови: - сторони договору уклали договiр i зобов'язуються виконувати передбаченi договором зобов'язання;
 - Товариство  iдентифiкує права кожної сторони стосовно активiв та послуг, якi передаватимуться;
 - Товариство iдентифiкує умови оплати активiв та послуг, якi передаватимуться;
 - сутнiсть договору є комерцiйною (тобто ризики, розподiл у часi або величина майбутнiх грошових потокiв банку, як очiкується, змiняться в результатi договору); - отримання пiдприємством  компенсацiї, право на яке вiн отримає в обмiн на активи та послуги, що передаватимуться клiєнтовi, є ймовiрним.
Товариство на дату укладення договору оцiнює активи або послуги, обiцянi за договором, та iдентифiкує як зобов'язання до виконання.  Кожний обiцяний клiєнтовi: актив/послугу (або сукупнiсть активiв/послуг), якi є вiдокремленими або серiю вiдокремлених активiв або послуг, якi є однаковими по сутi та передаються/надаються клiєнтовi за однiєю i тiєю самою схемою.
Товариство   визнає дохiд, коли (або в мiру того, як) виконує зобов'язання до виконання шляхом передавання/надання обiцяного активу/послуги клiєнтовi. Актив є переданим, коли (або в мiру того, як) клiєнт отримує над ним контроль. 
Коли (або в мiру того, як) виконано зобов'язання пiдприємству  за договором, Товариство визнає в якостi доходу частину цiни операцiї, що була розподiлена на дане зобов'язання до виконання. Метою такого розподiлу, є розподiл цiни операцiї на кожне зобов'язання до виконання в сумi, що вiдображає суму винагороди, на яку Товариство, за його очiкуваннями, отримає право в обмiн на переданi товари або послуги.
Пiдприємство  визначає цiну операцiї як суму компенсацiї, право на яку вiн очiкує отримати в обмiн на передавання обiцяних клiєнтовi активiв та послуг, за вирахуванням сум, отриманих вiд третiх осiб.
ПАТ "Електроважхiмпроект" вiдображає в бухгалтерському облiку договiрний актив або договiрне зобов'язання в разi виконання певних зобов'язань за договором залежно вiд спiввiдношення мiж виконаними зобов'язаннями та платежами клiєнта. 
У 2019 роцi доходи вiд виконання робiт i послуг вiдсутнi.                                                                                             
			

13.Iншi операцiйнi доходи (витрати)
Склад iнших операцiйних доходiв (витрат), отриманих за рiк, що закiнчується 31.12.2019 р.:                                                                                                                                           
                                                                                                                               тис. грн.
Елементи iнших операцiйних доходiв (витрат)	            доходи	витрати
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди активiв	             7506	5094
Резерв сумнiвних боргiв 		                                                         116
Штрафи, стягнення		
Iншi операцiйнi доходи (витрати)	                                           22	          150
Усього	                                                                                7528	5360


14. Витрати
Витрати також вiдображаються за методом нарахування.
Адмiнiстративнi витрати
                                         	тис.грн.
Елементи  адмiнiстративних витрат	          2019	       2018
Оплата працi , нарахування	                            1591	       1397
Витрати на вiдрядження 	                              18            	24
Амортизацiя 	                                                 13	         13
Комунальнi послуги	                                        23	         19
Витрати на зв'язок	                                        19     	17
Нотарiальнi послуги	1	
Офiснi витрати, ремонт офiсного обладнання   9	           7
Корпоративнi витрати		                                                 9
Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 	             6	          10
Витрати на поточний ремонт 
i утримання автотранспорту	                     115           143
супровiд програмного забезпечення          	    9	           8
Послуги банку	                                                  25	          20
Професiйнi послуги (аудит)	                                35	          26
Юридичнi послуги                                               108	          107
iншi	                                                                     11	           7

Усього адмiнiстративнi витрати	                   1983	        1806

15. Податок на прибуток
До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на прибуток. Вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi Звiту про сукупний дохiд (збиток), окрiм випадкiв, коли вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) вiдображається у капiталi. 
Поточний податок на прибуток - це сума, яка розраховується як вiдсоток вiд прибутку поточного перiоду, що пiдлягає оподаткуванню (згiдно з податковою звiтнiстю з податку на прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється законодавством України.
Вiдстрочений податок на прибуток визнається для всiх тимчасових рiзниць, якщо iснує впевненiсть, що цi тимчасовi рiзницi будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню.
Вiдстрочений податок на прибуток вiдображає чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування.   Визначенi вiдстроченi податковi зобов'язання на суму переоцiнки основних фондiв з урахуванням ставки податку на прибуток в 2017 роцi вiдповiдно до МСБО №12 в сумi 416,0 тис. грн.
Вiдповiдно до п. п. 134.1.1 ст. 134 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI зi змiнами та доповненнями, Товариством прийняте рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату до оподаткування на всi рiзницi, визначенi вiдповiдно до положень роздiлу III ПКУ (наказ №28.12.2015 р.).
За 2019 рiк одержаний прибуток у до оподаткування в сумi 185 тис. грн., податок на прибуток становить 33 тис. грн. Чистий фiнансовий результат - 152 тис. грн.
Склад витрат з податку на прибуток:      ( тис. грн.)                                                           
		
Елементи витрат з податку на прибуток	2019	    2018
Поточний податок на прибуток	                     33	     12
Вiдстрочений податковий актив		
Вiдстроченi податковi зобов'язання		
Усього до звiту про фiн. результати	            33	     12
	


Вiдстроченi податки                                                             тис.грн.
Склад вiдстрочених податкiв	      2019	2018
Вiдстроченi податковi активи		
Залишок на початок року		
Залишок на кiнець року		
Вiдстроченi податковi зобов'язання    -45	526
Залишок на початок року	                942	416
Залишок на кiнець року	                897	942

16.  Чистий фiнансовий результат.

По результатах 2019року Товариство отримало прибуток в сумi  152 тис. грн.
проти минулого 2018 року  прибуток - 55 тис. грн. збiльшення чистого прибутку в порiвняннi з минулим роком за рахунок збiльшення доходiв вiд оренди нерухомого майна. 
      17.Непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи  Товариства.
       Товариство є позивачем до ТОВ "Альпiнекс" ( код 20218149) по договору оренди нерухомого майна № А8-44 вiд 01.08.2018 року  в сумi 40,4 тис. грн. Згiдно судового рiшення вiд 01.01.2019року погашена не була станом на 31.12.2019р.

 

 18. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i якi впливають на фiнансову звiтнiсть товариства у пiдприємства вiдсутнi. 
17.02.2020 р. проведена державна реєстрацiя змiни типу товариства з публiчного на приватне. Нова назва товариства: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОВАЖХIМПРОЕКТ".

19.Аналiз впливу внесених коригувань на вартiсть власного капiталу i фiнансового результату в 2019 р.                                                                                                                                                      
                                                                                                                           тис. грн.
	                                                             Статутний       резервний   капiтал у           Нерозподiлений
                                                                           капiтал	 капiтал	    дооцiнках	 прибуток	         Усього
1.Залишок на 31.12.2018 р.  	                     22	              10	              4706	                  20281	          25019
2. Коригування на 					
3.Скоригованi залишки на 01.01. 19 р. 	           22	              10	              4706	                  20281	          25019
4.Змiни за 2019 рiк 					
4.1. Прибуток 				                                                                                               152	           152
4.2 Дооцiнка (уцiнка) основних засобiв					
4.3 Iншi змiни в капiталi			                                                     -252	                 +252	             0
4.4 Нарахування ВПЗ			                                                                45		                               45
5. Використання прибутку за 2019 рiк			                                                                  -59	            -59
7. Залишок на 31.12.18 	                               22	              10	               4499	                 20626	          25157
Змiни в капiталi пояснюються наступним:
-	Отримано прибуток  у звiтному перiодi в сумi  152 тис. грн. 
-	Зменшено на суму амортизацiйних вiдрахувань , нарахованих в 2019 р., i вiднесено до нерозподiленого прибутку - 252 тис. грн.
-	Зменшення ВПЗ на суму нарахованої в 2019 р. амортизацiї  в розмiрi 18%  -  45 тис. грн.
-	Виплаченi дивiденди за результатами 2018 р. на корпоративнi права держави у сумi 49 тис. грн.
-	Iншi витрати за рахунок прибутку - 10 тис. грн.

20. Розкриття iнформацiї: операцiї з пов'язаними особами (МСФЗ (IА5) 24.13 МСФЗ (IА5) 24.18 МСФЗ (IА5) 24.13).
Пов'язаними особами у Товариства є:
1. Юридична особа - Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд", яка володiє 100% акцiй статутного капiталу ПАТ "Електроважхiмпроект" та здiйснює контроль за його господарською дiяльнiстю.
2.	Виконавчий орган товариства: директор ПАТ "Електроважхiмпроект":
З 01.01.2019 р. по 26.09.2019 р.  Кучерук Сергiй Миколайович, 
з 04.10.2019 р. по 31.12.2019 р. Тутов Вiталiй Олександрови,.
3.	Головний бухгалтер товариства - Гнатюк Любов Борисiвна .
Данi посадовi особи безпосередньо впливають на господарську дiяльнiсть ПАТ"Електроважхiмпроект"  визначаючи умови такої дiяльностi.
Iнформацiя щодо розмiру виплачених винагород:
Нарахована безповоротна фiнансова допомога  на утримання  Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" за 2019 рiк в сумi 121000 грн.
Директору посадовий оклад з надбавками встановлений наказом Засновника УДК "Укрмонтажспецбуд" ,за 2019 рIк нараховано: Кучеруку С. М. - 320401  грн., ЄСВ - 70488 грн.
      Тутову В. О. нараховано - 56080 грн., ЄСВ - 12338 грн.
      Головному бухгалтеру  Гнатюк Л. Б. посадовий оклад встановлений штатним розкладом, надбавки, премiї    вiдповiдно до положень колективного договору  в сумi  - 191331 грн. , ЄСВ - 42093 грн. Iншi винагороди не виплачувались.

21. Розкриття iнформацiї за сегментами: 
Товариство  здiйснює монiторинг операцiйних  результатiв дiяльностi кожної зi бiзнес-одиниць окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл ресурсiв i оцiнки результатiв їх дiяльностi. Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi прибуткiв або збиткiв . Цiни  за операцiями мiж операцiйними сегментами встановлюються на комерцiйнiй основi, аналогiчно операцiям з третiми сторонами.
Фактично у 2019 роцi iнжинiринговi, iншi будiвельно-монтажнi роботи не виконувались, а тiльки здавалась нерухомiсть товариства в операцiйну оренду, що наведено в формi "Звiт про фiнансовi результати".
Вся дiяльнiсть товариства за мiсцем знаходження ринкiв збуту i за ознакою розташування виробничих потужностей об'єднується в один географiчний сегмент: Днiпропетровська область,  м. Днiпро.

22. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому
На дату затвердження звiтностi  Публiчне Акцiонерне Товариство "Електроважхiмпроект" функцiонує в нестабiльному середовищi. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функцiонування може вплинути на величину прибутку Товариства.  Але на цю дату неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд пiдприємства, стабiльнiсть i структуру її операцiй iз споживачами послуг. 
Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби Товариство  було  неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, i якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомими i зможуть бути оцiненi.

23. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
  Фiнансовi звiти затвердженi та допущенi до публiкацiї  директором Товариства          "26" лютого  2020 р. 

Виконуючий обов'язки директора                                                       Улибишев А. В.
Головний бухгалтер                                                                                 Гнатюк Л. Б.

XV. Відомості про аудиторський звіт
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО  АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПРОФЕСIОНАЛ"

2
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
30992563
3
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
49070, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна ), буд.1-А, корпус 2, кв.30
4
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
2359
5
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 365/5, дата: 20.09.2018
6
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2019 по 31.12.2019
7
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
01 - немодифікована
8
Пояснювальний параграф (за наявності)
д/н
9
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 17-01/20-1-ПАТ, дата: 17.01.2020
10
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 27.01.2020, дата закінчення: 20.03.2020
11
Дата аудиторського звіту
20.03.2020
12
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
42 000,00
13
Текст аудиторського звіту

З В I Т   Н Е З А Л Е Ж Н О Г О   А У Д И Т О Р А
                                                    Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
                      та фондового ринку

                                                          Власникам та керiвництву
Публiчного Акцiонерного
 Товариства "Електроважхiмпроект"


Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Публiчного   Акцiонерного Товариства
"Електроважхiмпроект"
станом на 31.12.2019р.





Думка 

       Ми провели аудит фiнансово звiтностi Публiчного акцiонерне товариство Електроважхiмпроект"(далi ПАТ "Електроважхiмпроект"), що складається з  "Балансу"(Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019року, "Звiту про фiнансовi результати" (Звiту про сукупний дохiд), "Звiту про рух грошових коштiв" (за прямим методом), "Звiту про власний капiтал" за 2019рiк , що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих  облiкових  полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.

На нашу думку фiнансова звiтнiсть, що додається  вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "Електроважхiмпроект" на 31 грудня 2019 р. та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).




Основа для думки 

               Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.

Ми є незалежними по вiдношенню до ПАТ "Електроважхiмпроект"  згiдно з етичними вимогами, застосовними в Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, виданих Радою з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.



Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
Чому ми рахуємо, що це є важливими ключовими питаннями пiд час нашого аудиту  	Що було зроблено протягом аудиту та результати аудиторських процедур 
1.Питання безперервностi дiяльностi, якi не є настiльки значущими, включенi у роздiл "Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi";
	Ми провели аудиторськi процедури по визнанню безперервної дiяльностi товариства. Аудитор вважає доречним отриманi особливi письмовi запевнення,  для пiдтвердження аудиторських доказiв, отриманих стосовно планiв управлiнського персоналу щодо майбутнiх заходiв у зв'язку з оцiнкою безперервностi дiяльностi та здiйсненностi цих планiв, та вони розкритi  в примiтках до фiнансової звiтностi в п.22
2. Визнання  iнших операцiйних доходiв, а саме отриманних вiд здачi в оренду  примiщень, Визначення iнвестицiйної нерухомостi 
	Ми провели аудиторськi процедури по правильностi визначення доходiв вiд здачi в оренду примiщень ,а також обговорили порядок облiку лiзингодавця у вiдповiдностi до МСФО 16,який  практично не змiнюється в порiвняннi з дiючими в даний час вимогами МСФЗ (вимогам МСФЗ) 17. (МСФЗ) 16 вступає в дiю в вiдношеннi рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування, але не ранiше дат застосування органiзацiї МСФО (МСФЗ)15.В 2018 роцi Товариство продовжить оцiнити можливу вплив МСФО (МСФЗ) 16 на свою фiнансову звiтнiсть, та це описано в примiтках до фiнансової звiтностi п.3,2,13
3.Облiк та оцiнка iншої поточної дебiторської заборгованостi	Управлiння кредитним ризиком, пов'язаним з реалiзацiєю готової продукцiї здiйснюється кожної бiзнес-одиницею вiдповiдно до полiтики, процедурами i системою контролю, встановленими Товариством щодо управлiння кредитним ризиком, пов'язаним з споживачами та дебiторами. Здiйснюється регулярний монiторинг непогашеної дебiторської заборгованостi боржникiв.
Ми провели аналiз застосовуваних керiвництвом Товариства облiкової полiтики , припущень i професiйних суджень,
включаючи критичну оцiнку iнформацiї, використовуваної управлiнським персоналом  для оцiнки iншої поточної дебiторської заборгованостi. Та це описано в примiтках до фiнансової звiтностi в п.5.


Iнша iнформацiя

Вiдповiдно до Закону України " Про цiннi папери та фондовому ринку " п. 6, 11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв 07.12.2018  № 982 зi змiнами № 27 вiд 18.01.2019 " Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння" , рiшення НЦПФР "Про затвердження Змiн до Положення  про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" № 854 вiд 04.12.2018 року, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 15 лютого 2019 року за № 165/33136 надається розкриття iншої iнформацiї  стосовно Звiту про Управлiння Товариства за 2018 рiк.

Управлiнський персонал  несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в звiтi керiвництва (звiтi управлiнського персоналу).
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. 
Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал  звiтностi ПАТ "Електроважхiмпроект" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi  та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
               При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї

  Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки . Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски ,неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдного розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

 Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

Нами наводиться опис питань та висновки, яких дiйшов аудитор щодо iншої додаткової iнформацiї, як того вимагають ст.40 прим. Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV зi змiнами та доповненнями в останньої редакцiї № 440-IX вiд 14.01.2020р.про  "Звiт про корпоративне управлiння."


1  Власний кодекс корпоративного управлiння
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" (код ЄДРПОУ 0141677)  не розробляло та не затверджувало власний кодекс корпоративного управлiння. Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який би Товариство добровiльно вирiшило застосовувати вiдсутнiй. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги вiдсутня. Оскiльки Товариство немає власного кодексу корпоративного управлiння  та не застосовує iнший кодекс корпоративного управлiння, вiдповiдно дана iнформацiя вiдсутня у публiчному доступi. 
У зв'язку з тим, що ПАТ "Електроважхiмпроект" немає кодексу корпоративного управлiння, вiдповiдно iнформацiя про ухиляння вiд положень кодексу корпоративного управлiння, чи не застосовування деяких  положень вiдсутня.
2. Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень.

Єдиним акцiонером  ПАТ "Електроважхiмпроект" є Держава в особi засновника -Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних робiт "Укрмонтажспецбуд". 
Згiдно iз статтею 49 Закону України " Про акцiонернi товариства": Повноваження загальних зборiв товариства, передбаченi статтею  Закону та внутрiшнiми документами товариства, здiйснюються акцiонером одноосiбно. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюється ним письмово (у формi рiшення). Таке рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства.

	
Прийнятi Рiшення акцiонера:

-	Рiшення акцiонера вiд 09.01.2019 р. №1, який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Обрання аудитора ПАТ "Електроважхiмпроект" та визначення умов договору i встановлення розмiру оплати його послуг.
              Прийнято рiшення про обрання аудитора - Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал". Схваленi умови договору та затверджений розмiр оплати послуг аудитора.
                    Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi тимчасово виконуючого обовязки президента Харченка О. I.

-	 Рiшення акцiонера №2 вiд 16.04.2019 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання:1) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк - рiчний звiт затвердити.
-	Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi тимчасово виконуючого обовязки президента О. I Харченка.

-	Рiшення акцiонера №3 вiд 10.05.2019 р. який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: 1. Виплата дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2018 роцi. - Прийнято рiшення  - здiйснити нарахування дивiдендiв на корпоративнi права держави у розмiрi 50% фактичних обсягiв чистого прибутку i сплатити до державного бюджету до 01.07.2019 р.

-	 Рiшення акцiонера №3 вiд 04.10.2019 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, що складають 100% голосуючих акцiй, ПАТ "Електроважхiмпроект", приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Про призначення виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" - Призначити виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" Тутова Вiталiя Олександровича з 04 жовтня 2019 р. по 04 сiчня 2020 р. 
Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi тимчасово виконуючого обов'язки президента Харченка О. I.

-	Рiшення акцiонера №5 вiд 20.12.2019р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, що складають 100% голосуючих акцiй, ПАТ "Електроважхiмпроект", приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Про донарахування та сплату дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2018 роцi, вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 04.12.2019 р. №1015. Рiшення: 1.Затвердити величину дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства       у 2018 роцi у розмiрi 49672 грн. (90% вiд обсягiв чистого прибутку);
 2. Донарахувати дивiденди в сумi 22076 грн. i сплатити до державного бюджету 20 грудня 2019 р. 

-	Рiшення акцiонера №6 вiд 23 грудня 2019 р. - Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" в особi тимчасово виконуючого обов'язки президента Харченка О. I., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, що складають 100% голосуючих акцiй, ПАТ "Електроважхiмпроект", приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства").Питання: Про призначення виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" - Призначити виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект"Улибишева Андрiя Валерiйовича з 05.01.2020 р. по 04.01.2021 р.
Вiдомостi про прийняття рiшення про виплату дивiдендiв  було розмiщено на сайтi  http://ethp.dp.ua/news.html 
.

Аудиторами перевiрена дана iнформацiй в паперовому виглядi та на сайтi компанiї, порушень по даному питанню не встановлено.

3.Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень;

Створення Наглядової ради, ревiзiйної комiсiї статутом Товариства не передбачено. 

Виконавчим органом товариства є Директор
 Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.09.2008р. № 777 "Про проведення конкурсного вiдбору керiвникiв державних суб`єктiв господарювання", якщо у статутному капiталi господарського  Товариства  частка держави перевищує 50%, призначення (обрання) керiвника Товариства проводиться  за результатами конкурсного вiдбору.
Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i органiзовує виконання їх рiшень. У разi, якщо акцiонерне Товариство складається з одного Акцiонера (Держави) в особi Засновника Товариства, то Директор пiдзвiтний Акцiонеру Товариства. Директор  дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i дiючим законодавством. 
До компетенцiї Директора  належить: 
-	розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
-	визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
-	укладання договорiв фiнансових послуг (фiнансовий лiзiнг, порука, займ), вартiсть яких становить до 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
-	наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення;
-	призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв; 
-	призначення на посаду та звiльнення з посади першого заступника (головного iнженера) та головного бухгалтера Товариства;
-	заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
-	виконання iнших функцiй, якi випливають з цього Статуту, законодавства України або переданi йому за рiшенням iнших органiв Товариства.
Компетенцiя Директора  може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Директор вправi  без довiренностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов`язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Накази та розпорядження Директора зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою.

Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Директора  визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Директором. 

Обмеження повноваження виконавчого органу - директор без погодження з вищим органом укладає договори фiнансових послуг (фiнансовий лiзiнг, порука, займ), вартiсть яких становить до 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Призначення (звiльнення) директора товариства на посаду:  на основi Рiшення акцiонера, який має 100% голосiв -  Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд". В результатi чого виникає обов'язок у емiтента обнародувати Особливу iнформацiю про змiну посадових осiб i подати в Нацiональну Комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента було розмiщено на сайтi shttp://ethp.dp.ua/news.html 
та вiдповiдає  корпоративному звiту

Аудиторами перевiрена дана iнформацiй в паперовому виглядi та на сайтi компанiї, порушень по даному питанню не встановлено.

4) Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;
Створення ревiзiйної комiсiї статутом товариства не передбачено. Посада ревiзора вiдсутня. Внутрiшнiй контроль здiйснюється керiвництвом та бухгалтерською службою товариства.

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.

У зв'язку з цим нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. 
Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

Таким чином, iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння ПАТ "Електроважхiмпроект"не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв ст.40 прим. Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд23 лютого 2006 року № 3480-IV зi змiнами та доповненнями в останньої редакцiї № 440-IX вiд 14.01.2020



Iншi питання 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО  АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПРОФЕСIОНАЛ"
Код ЄДРПОУ 30992563.
Мiсцезнаходження: 49070, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна ), буд.1-А, корпус 2, кв.30
Телефон:   моб. 0676334871
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 25.05.2000р.              № 1 224 120 0000 002447.
Пiдприємство зареєстровано в реєстрi № 3 до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi за № 2359,  яке розмiщено на сайтi Аудиторської Палати України. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 2403 чинне до 31.12.2023р. видане згiдно Рiшення Аудиторської палати України вiд 20.09.2018р. № 365/5.
Директор - Сертифiкат аудитора серiї А № 004216 виданий Капустiної В.Ю. вiд 25.04.2000 року Аудиторською Палатою України № 89, зареєстрований в Реєстрi   аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi в роздiлi "Аудитори" за номером 100989 на сайтi Аудиторської Палати України.


Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту: Договiр  про надання аудиторських послуг  17-01/20-1- ПАТ   вiд " 17 "  сiчня   2020 року.

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: з 27.01.2020р.  по 20.03.2020р.

Партнер завдання з аудиту, 
результатом якого є цей звiт 
незалежного аудитора	
Капустiна Вiра Юрiївна,
сертифiкат  аудитора  серiя А №004216,
виданий рiшенням АПУ25.04.00 №89,
номер реєстрацiї в реєстрi аудиторiв 
 на сайтi АПУ 100989
Адреса  аудитора:
Вiд iменi Аудиторської фiрми
ПП АФ "Професiонал":  м. Днiпро, 
вул. Воскресенська(Ленiна),будинок1-А,
корпус 2,кв.30


20.03.2020р.



XVI. Твердження щодо річної інформації
Висловлюємо твердження, що керiвнику, який пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, вiдомо, що рiчна звiтнiсть, пiдготовлена  вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та обєктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та обєктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента. разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації

1
2
3
10.05.2019
10.05.2019
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
26.09.2020
24.12.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.10.2019
10.10.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.12.2019
20.12.2019
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
23.12.2019
24.12.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


