
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

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

Генеральний 
директор       Рогова Надiя Олексiївна 

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

27.04.2017                         М.П. 
(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік  

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента Публiчне акцiонерне товариство "ЕВВIВА" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

40304797 

4. Місцезнаходження 
емітента 61002 Харкiвська область - мiсто Харкiв вулиця Сумська, буд. 90 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

+380577179989 +380577179989 

6. Електронна поштова 
адреса емітента n.rogova@evviva.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 27.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 

№ 81 (2586) Бюлетень "Вiдомостi 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку" 

  
28.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці 

http://evviva.com.ua/index.php/gla
vnaya-253/ao-evviva 

в мережі 
Інтернет 28.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 
 

mailto:n.rogova@evviva.com.ua
http://evviva.com.ua/index.php/gla


Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

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

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом 
звітного періоду   

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів   

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість   

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

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

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

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

  

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



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

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

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

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

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

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

  

33. Примітки Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин: 
Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi. 
Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб. 
Посада корпоративного секретаря в Товариствi не передбачена. 
Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств. 
Засновникiв емiтента-юридичних осiб немає. 
Юридичних осiб, що володiють 10 вiдстокiв та бiльше акцiй емiтента немає. 
Товариство засноване в звiтному 2016 роцi, тому в звiтному роцi рiшення про виплату дивiдендiв не приймались, 
дивiденди не нараховувались та не виплачувались.  На зборах акцiонерiв, якi проводились в 2016 роцi, фiнансовi 
результати за минулi перiоди не затверджувались. 
Емiтент не випускав облiгацiї, борговi цiннi папери, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, або iншi цiннi 
папери, крiм простих iменних акцiй. 
Викупу/продажу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було. 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як 
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, рiшення про надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть, не приймались. 
Особлива iнформацiя емiтнта протягом звiтного перiоду не виникала. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться оскiльки емiтент не розмiщував цiльовi облiгацiї пiдприємства, 
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 
Товариство складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв. У фiнансовiй звiтностi 
Товариства вiдсутнi данi за попереднiй перiод та на початок звiтного перiоду в зв'язку з тим, що Товариство було 
засноване в звiтному 2016 роцi, та звiтний перiод є першим в дiяльностi Товариства. 
Посада головного бухгалтера штатним розкладом пiдприємства не передбачена. 
Iншої iнформацiї, передбаченої до розкриття, немає. 
 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Публiчне акцiонерне товариство "ЕВВIВА" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  1 480 102 0000 06884 

3. Дата проведення державної реєстрації  29.02.2016 

4. Територія (область)  Харкiвська область 

5. Статутний капітал (грн.)  1725000.00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

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

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 1 

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

46.46  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ 

 46.90  НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 

 69.20  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; 
КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ 

10. Органи управління 
підприємства 

д/н 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

2) МФО банку  380805 

3) Поточний рахунок  26005560781 

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

 немає 

5) МФО банку  немає 

6) Поточний рахунок  немає 
 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

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

учаснику (від загальної 
кількості) 

засновникiв-юридичних осiб немає д/н д/н  д/н д/н д/н   0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

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

учаснику (від загальної 
кількості) 

Правдiна Наталiя Iгорiвна д/н д/н  д/н  23.190000000000 

Правдiн Валерiй Валентинович д/н д/н  д/н  71.420000000000 

Правдiн Денис Валерiйович д/н д/н  д/н   4.290000000000 

Рогова Надiя Олексiївна д/н д/н  д/н   0.580000000000 

Костенко Олена Юрiївна д/н д/н  д/н   0.520000000000 

Усього 100.000000000000 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
 
1) посада Генеральний директор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Рогова Надiя Олексiївна 

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

дн д/н  д/н 

4) рік народження** 1960 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 36 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ТОВ " ДОЛИНА", заступник генерального директора з 
правових питань 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

19.02.2016 на 3 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки визначені Статутом.  
Отримує винагороду відповідно до штатного розкладу. 
Призначена на посаду 19.02.2016 р. рішенням зборів засновників (Протокол Установчих зборів №1/2 від 
19.02.2016 р.). 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
Попередні посади - заступник генерального директора з правових питань. 
Посади на інших підприємствах: генеральний директор ТОВ " ДОЛИНА", місцезнаходження: м. Харків, 
вул. Сумська, 90. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. 
 
 
1) посада Ревізор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Костенко Олена Юріївна 

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

дн д/н  д/н 

4) рік народження** 1973 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 17 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ТОВ " МАРІЧКА",  генеральний директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

19.02.2016 на 5 років 

9) опис    Повноваження та обов'язки визначені Статутом.  
Винагороду не отримує. 
Призначена на посаду 19.02.2016 р. рішенням зборів засновників (Протокол Установчих зборів №1/2 від 
19.02.2016 р.). 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
Попередні посади - генеральний директор. 
Посади на інших підприємствах:  заступник генерального директора з фінансово - економічних  питань ТОВ 
" НЕБОЗВІД", місцезнаходження: м. Харків, вул. Сумська, 90. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. 
 
 
1) посада Голова Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Правдін Валерій Валентинович 

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

дн д/н  д/н 

4) рік народження** 1959 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 35 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ТОВ " ДОЛИНА", консультант з ефективності підприємництва 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

19.02.2016 на 3 роки 



9) опис    Повноваження та обов'язки визначені Статутом.  
Винагороду не отримує. 
Призначений на посаду 19.02.2016 р. (Протокол Установчих зборів №1/2 від 19.02.2016 р., Протокол 
засідання Наглядової ради №1 від 19.02.2016 р.). 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
Попередні посади - консультант з ефективності підприємництва. 
Посади на інших підприємствах: радник ТОВ " НЕБОЗВІД", місцезнаходження: м. Харків, вул. Сумська, 90. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. 
 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Правдіна Наталія Ігорівна 

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

дн д/н  д/н 

4) рік народження** 1959 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 34 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ТОВ "МАРІЧКА", радник 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

19.02.2016 на 3 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки визначені Статутом.  
Винагороду не отримує. 
Призначена на посаду 19.02.2016 р. рішенням зборів засновників (Протокол Установчих зборів №1/2 від 
19.02.2016 р.). 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
Попередні посади - радник. 
Посади на інших підприємствах: консультант з ефективності підприємництва ТОВ " НЕБОЗВІД", 
місцезнаходження: м. Харків, вул. Сумська, 90. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. 
 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Правдін Денис Валерійович 

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

дн д/н  д/н 

4) рік народження** 1985 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 14 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ТОВ " ДОЛИНА", директор техничний 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

19.02.2016 на 3 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки визначені Статутом.  
Винагороду не отримує. 
Призначений на посаду 19.02.2016 р. рішенням зборів засновників (Протокол Установчих зборів №1/2 від 
19.02.2016 р.). 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
Попередні посади - директор техничний. 
Посади на інших підприємствах не обіймає.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. 
 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні прості на 
пред'явника 

Привілейовані 
іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 
директор Рогова Надiя Олексiївна дн д/н  д/н 10 0.57971014493 10 0 0 0 

Ревізор Костенко Олена Юріївна дн д/н  д/н 9 0.52173913044 9 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Правдін Валерій 
Валентинович дн д/н  д/н 1232 71.42028985507 1232 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Правдіна Наталія 
Ігорівна дн д/н  д/н 400 23.1884057971 400 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Правдін Денис 
Валерійович дн д/н  д/н 74 4.28985507246 74 0 0 0 

Усього 1725 100 1725 0 0 0 

 



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

Кількість за видами акцій 

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни-

ка 

привілейо-
вані 

іменні 

привілейо
-вані на 

пред'явни-
ка 

Кількість за видами акцій 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування органу, 

який видав паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни-

ка 

привілейо-
вані 

іменні 

Привілейо
-вані на 

пред'явни-
ка 

Правдiна Наталiя Iгорiвна д/н д/н  д/н 400 23.1884057971 23.1884057971 400 0 0 0 
Правдiн Валерiй 
Валентинович д/н д/н  д/н 1232 71.42028985507 71.42028985507 1232 0 0 0 

Усього 1632 94.608695652174 94.60869565217 1632 0 0 0 
 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
Чергові Позачергові Вид загальних зборів   X 

Дата проведення 19.02.2016 
Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний установчих зборiв засновникiв: 
1.Про обрання Голови i Секретаря  установчих зборiв Товариства. 
2.Про затвердження установчими зборами Товариства результатiв закритого (приватного) розмiщення 
акцiй серед засновникiв товариства, та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй. 
3.Про заснування товариства, затвердження його найменування, мiсцезнаходження,основних напрямкiв 
дiяльностi та склад засновникiв( акцiонерiв). 
4. Про визначення розмiру статутного капiталу, розподiл акцiй мiж засновниками Товариства  та порядку 
формування статутного капiталу.  
5.Про затвердження Статуту товариства. 
6.Про утворення органiв товариства - Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї 
(Ревiзора). 
7. Про обрання членiв Наглядової ради, Виконавчого органу товариства, Ревiзора; 
8.Про уповноваження представника (представникiв) на здiйснення подальшої дiяльностi щодо утворення 
товариства. 
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного нiким не подавались. 
Особи, що iнiцiювали проведення загальних зборiв - засновники акцiонерного товариства. 
Усi питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення. 
 

 
 

Чергові Позачергові Вид загальних зборів   X 
Дата проведення 27.10.2016 
Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний: 
1.  Прийняття рiшення про здiйснення публiчного розмiщення акцiй. 
2.  Змiна типу товариства. 
3.  Про затвердження нової редакцiї Статуту товариства. 
4.  Про уповноваження Генерального директора, щодо пiдписання Установчого документу. 
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного нiким не подавались. 
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв - Наглядова рада. 
Усi питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення. 
 
 

 
 
 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 04071 УКРАЇНА  - м. Київ вул. Нижній Вал, 17/8 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

немає 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

немає 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 
Факс (044) 482-52-14 
Вид діяльності Діяльність центрального депозитарію 
Опис Між Депозитарієм та Емітентом укладено Договір про обслуговування 

емісії цінних паперів. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Аудиторська фірма "Курсор-Аудит" у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23146781 
Місцезнаходження 61052 УКРАЇНА  - м. Харків вул. Воробйова,15/19, к.1 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

0671 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

23.02.2001 

Міжміський код та телефон (057) 7-199-899, 7-146-250 
Факс (057) 7-586-888 
Вид діяльності Аудиторські послуги 
Опис Між аудиторською фірмою та емітентом укладено Договір на проведення 

аудиторської перевірки фінансової звітності за 2016 рік. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СЕРВІС-
АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32205930 
Місцезнаходження 04209 УКРАЇНА  - м. Київ ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 41 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

3090 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.12.2002 

Міжміський код та телефон +380503351030 
Факс (044) 5502790 
Вид діяльності Аудиторські послуги 
Опис Аудиторською фірмою для емітента проводилась аудиторська перевірка 

при реєстрації випуску акцій. 
 
 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

02.02.2016 10/1/2016 НКЦПФР UA4000192793 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 1000.00 1725 1725000.00 100.000000000

000 

Опис Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістінгу/делістінгу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному 
році не було. Акцiї власної емiсiї емiтентом протягом року не викупались. 

 



XI. Опис бізнесу 
 

 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
 
Первинна реєстрацiя пiдприємства як ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА проведена 
Департаментом реєстрації Харківської області 29.02.2016 р.  
Загальними зборами акціонерів, які відбулись 27.10.2016р. було прийнято рішення 
про зміну типу в ПУБЛИЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.  
Інших важливих подiй розвитку (в тому числi злиття, подiлу, приєднання, видiлу) в 
звiтному роцi не було. 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 
звітних періодів 
 
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв не створювалось. 
Товариство очолює Генеральний директор. Вищим органом товариства є Загальнi збори 
акцiонерiв. Iснуюча структура оптимальна для нормальної дiяльностi пiдприємства. 
 
 
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 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1 особа, яка 
працює за сумісництвом. Інших позаштатних працівників, сумісників, працівників, 
які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає. 
Фонд заробiтної плати у звiтному перiодi склав 4 тис.грн. Постійно проводиться 
робота щодо підвищення кваліфікації співробітників, заохочується участь 
співробітників у тематичних семінарах, конференціях тощо. На 2017 рік заплановано 
впровадження модуля управління персоналом. 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 
 
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Товариство не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 
установами. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї вiд третiх осiб протягом звiтного року не надходило. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Облiкова полiтика затверджена Наказом керівника №1 від 01.03.1016 року.  
Публiчне акцiонерне товариство "Еввіва" своєю облiковою полiтикою визначило, що 
Товариство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог Закону України "Про 



бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV; 
Міжнародних стандартів бухгалтерського облiку, "Iнструкцiї про застосування Плану 
рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських 
операцiй пiдприємств i органiзацiй" вiд 31.11.1999 р. № 291. Податковий облiк 
Товариство здiйснює вiдповiдно до Податкового Кодексу України.  
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за iсторичною собiвартiстю. Товариство 
може застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть 
основних засобiв шляхом оцiнки основних засобiв. 
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом протягом 
оцiночного строку корисного використання активiв. 
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої 
накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi 
до вимог МСФЗ 2 "Запаси". 
Виробнича собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг) визначається згiдно з МСФЗ 
"Витрати". 
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових 
iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 32 "Фiнансовi iнструменти: 
подання iнформацiї" 
До фiнансових активiв, доступних для продажу Товариство вiдносить iнвестицiї в 
акцiї. Пiсля первiсного визнання вони оцiнюються за справедливою вартiстю. 
Результати вiд змiни справедливої вартостi такого активу визнаються прямо у 
власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за 
винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки 
визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або 
збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. 
Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за 
собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.  
Пiдприємство застосовує компьютеризований спосiб ведення бухгалтерського облiку. 
 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Товариство надає послуги з здавання в оренду нерухомого майна, надання юридичних 
послуг.Сезоннi змiни не впливають на дiяльнiсть пiдприємства. Експортні операції 
підприємство не здійснює. Протягом 2017-2023 рр. Емітент планує інвестування у 
надання медичних послуг. З наступного року планується ввести в продуктивну 
експлуатацію модуль управління фінансами, модуль контролінгу якості лікування, 
планується впровадження модуля для активного контролю бюджетів. 
 
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 
 
Станом на дату баланса в Товаристві обліковуються основні засоби вартістю 2873 
тис. грн., які були придбані в звітному році за рахунок позик. Основним придбанням 
в звітному році було придбання нежитлового приміщення вартістю 1 304 740 грн. 
Списання основних засобів в 2016 році не здійснювалось. Протягом 2017-2023 рр. 



Емітент планує інвестування на закупку та оновлення медичного обладнання, 
будівництво медичних центрів та придбання інших необоротних активів. 
 
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або 
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені 
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 
інша інформація 
 
Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 
виконавчого органу у звітному році не було. З афілійованою особою ТОВ "НЕБОЗВІД" у 
звітному році проводились операцiї займу. 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства. Ступінь використання - 
99,79%. Обмежень у використанні майна немає.  Активи утримуються в належному 
станi. Екологiчнi питання на використання активiв пiдприємства не впливають. Усi 
основнi засоби знаходяться на балансi i є власними основними засобами. Протягом 
2017-2023 рр. Емітент планує інвестування на будівництво медичних центрів, на 
закупку та модернізацію медичного обладнання та інших необоротних активів. 
 
 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Високi цiни на енергоносiї, нестабiльна законодавча полiтика, недосконале 
податкове законодавство, низька платоспроможнiсть клієнтів, нестабільна економiчна 
ситуацiя, в якiй знаходиться країна - все це негативно впливає на дiяльнiсть 
пiдприємства. 
 
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 
 
У звiтному перiодi фактiв виплати штрафiв чи компенсацiй за порушення чинного 
законодавства не було. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Фiнансування дiяльностi Емiтента вiдбувається за рахунок власних коштiв. Протягом 
звітного періоду Емітент отримав інвестиції у вигляді оплати засновниками вартості 
акцій, що розміщувались під час заснування акціонерного товариства. Інших 
зовнiшнiх iнвестицiй товариство не має. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
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) 
 



На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв немає. 
Фінансовий стан підприємства планується поліпшити за рахунок збільшення обсягу 
послуг, що надаються, пошуку нових замовників, зменшення витрат. Планується 
розвивати надання медичних послуг, здійснювати будівництво медичних центрів, 
закупку та модернізацію медичного обладнання. Iстотнi фактори, що можуть вплинути 
на дiяльнiсть пiдприємства, передбачити неможливо. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
 
Товариство дослiджень та розробок протягом звiтного року не проводило. 
 
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, 
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною 
в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, 
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
 
Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи протягом 
звiтного периоду не було. 
 
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Iншої iнформацiї, що передбачена для розкриття та яка може бути iнстотною для 
оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає. 
 
 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 
 
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 
 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) Найменування основних 

засобів На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 2879.000 2873.000 0.000 0.000 2879.000 2873.000 

- будівлі та споруди 1305.000 1299.000 0.000 0.000 1305.000 1299.000 

- машини та обладнання 1574.000 1574.000 0.000 0.000 1574.000 1574.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 2879.000 2873.000 0.000 0.000 2879.000 2873.000 
 
Пояснення :  Станом на кінець звітного року в Товаристві обліковуються основні засоби 
залишковою вартістю 2873 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 0,21 %, 
сума нарахованого зносу складає 6 тис.грн. Основним придбанням в звітному році 
було придбання нежитлового приміщення вартістю 1304740 грн. Списання основних 
засобів в 2016 році не здійснювалось. Капiтального будiвництва, розширення та 
удосконалення основних засобiв пiдприємство не планує. Основні засоби під арештом 
не знаходяться. Обмежень у використанні майна немає.  Активи утримуються в 
належному станi. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1732   

Статутний капітал (тис.грн.) 1725   

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1725   
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(1732.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(1725.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 3.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 2326.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 2329.00 Х Х 
Опис Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами, непогашених кредитiв банку. 
 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2015 1 1 
2 2016 2 2 
3   0 0 

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

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори X   

Акціонери   X 
Депозитарна установа   X 
Інше д/н 
 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків    X   
 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
 
 Так Ні 
Підняттям карток        X 
Бюлетенями (таємне голосування)                         X   
Підняттям рук                                             X 
Інше д/н 
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 
 Так Ні 
Реорганізація   X 
Додатковий випуск акцій      X 
Унесення змін до статуту X   
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше зміна типу товариства 
 
Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Органи управління 
 

Який склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 
кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0 
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 
кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 2 
кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1 
кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 
відсотками акцій 0 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 
відсотками акцій 0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 7 
 
Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 
 Так Ні 

Складу   X 
Організації   X 
Діяльності   X 
Інші (запишіть) наглядова рада самооцінку не проводила 
 
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань : 
немає 
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 
Стратегічного планування                                  X 
Аудиторський     X 
З питань призначень і винагород                           X 
Інвестиційний     X 
Інші (запишіть)                                        комітети не створювались 
 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 
немає 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій    X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   
Інше                                     д/н 
 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)            X   
Відсутність конфлікту інтересів                           X 
Граничний вік                                             X 
Відсутні будь-які вимоги                                  X 



Інше (запишіть)                                                                          немає 
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства     X 

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

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

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

Інше (запишіть)                                                                          д/н 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, введено посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  1  
 
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) Ні Так Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу Ні Так 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 Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів Ні Так 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)  Так 
 
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)                                        немає 
 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 
інтернет 
торінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 
 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 зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів       X 
Наглядова рада                                          X   
Виконавчий орган                          X 
Інше (запишіть)                                        д/н 
 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень                       X   
Не задовольняли умови договору з аудитором                X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 
Інше (запишіть)                                        д/н 
 



Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 
минулому році? 
 
 Так Ні 
Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   
Наглядова рада                                            X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 
Стороння компанія або сторонній консультант               X 
Перевірки не проводились                                  X 
Інше (запишіть)                                        д/н 
 
 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 
 Так Ні 
З власної ініціативи                                      X 
За дорученням загальних зборів                            X 
За дорученням наглядової ради                             X 
За зверненням виконавчого органу                        X   
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                     X 
Інше (запишіть)                                        д/н 
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  
сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Так 
 
 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 
 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років? 
 
 Так Ні 
Випуск акцій                                            X   
Випуск депозитарних розписок                              X 
Випуск облігацій                                          X 
Кредити банків                                            X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 
Інше (запишіть)                                        д/н 
 
Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 
 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       
Так, плануємо розпочати переговори                        
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     
Не визначились                                          X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:      ;  
яким органом управління прийнятий: д/н 
 



Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)   ;  
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.  
 д/н 

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "ЕВВIВА" за ЄДРПОУ 40304797 
Територія  ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 6310136600 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ 
ТОВАРАМИ 

за КВЕД 46.46 

Середня кількість працівників  1   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 61002 Харкiвська область мiсто Харкiв вулиця Сумська, буд. 90, 
т.+380577179989 
 
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" грудня 2016 р.  

 

                                                                    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 -- 1103 

первісна вартість 1001 -- 1103 
накопичена амортизація 1002 -- -- 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 -- 2873 
первісна вартість 1011 -- 2879 
знос 1012 -- 6 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 -- 3976 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 -- 9 

Товари 1104 -- 9 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 -- 54 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 -- 22 

з бюджетом 1135 -- -- 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 -- -- 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 -- -- 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом II 1195 -- 85 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 -- -- 

Баланс 1300 -- 4061 



 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 -- 1725 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -- 7 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 -- 1732 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 -- -- 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 -- 1356 
розрахунками з бюджетом 1620 -- 3 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 -- -- 
розрахунками з оплати праці 1630 -- -- 
Поточні забезпечення 1660 -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 -- 970 
Усього за розділом IІІ 1695 -- 2329 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 -- 4061 
 
 
Див. "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi" 
 
 
Генеральний директор ________________ Рогова Надiя Олексiївна 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ не передбачений 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "ЕВВIВА" за ЄДРПОУ 40304797 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 -- -- 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (--) (--) 

Валовий:   
     прибуток  2090 -- -- 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 55 -- 
Адміністративні витрати  2130 (21) (--) 
Витрати на збут 2150 (--) (--) 
Інші операційні витрати  2180 (26) (--) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 8 -- 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 -- -- 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (--) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 8 -- 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 7 -- 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 7 -- 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 -- -- 
Витрати на оплату праці 2505 4 -- 
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 -- 
Амортизація 2515 6 -- 
Інші операційні витрати 2520 36 -- 
Разом 2550 47 -- 
 
 

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 -- -- 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 -- -- 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 -- -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  2615 -- -- 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
Див. "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi" 
 
 
Генеральний директор ________________ Рогова Надiя Олексiївна 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ не передбачений 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "ЕВВIВА" за ЄДРПОУ 40304797 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 2 -- 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Інші надходження 3095 -- -- 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (1085) (--) 

Праці 3105 (3) (--) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1) (--) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (5) (--) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (5) (--) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (22) (--) 
Інші витрачання 3190 (--) (--) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1114 -- 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- -- 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 148 -- 

Отримання позик 3305 969 -- 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (3) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1114 -- 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -- -- 
Залишок коштів на початок року 3405 -- -- 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 -- -- 
 
Див. "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi" 
 
 
Генеральний директор ________________ Рогова Надiя Олексiївна 



 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ не передбачений 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "ЕВВIВА" за ЄДРПОУ 40304797 

 
Звіт про власний капітал 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови
й) 

капітал 

Капітал 
у дооцін-
ках 

Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 
капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри
тий 

збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 7 -- -- 7 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 1725 -- -- -- -- -- -- 1725 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 1725 -- -- -- 7 -- -- 1732 
Залишок на кінець року 4300 1725 -- -- -- 7 -- -- 1732 
 
Див. "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi" 
 
 
Генеральний директор ________________ Рогова Надiя Олексiївна 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ не передбачений 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Примiтки до фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Еввiва" за 
рiк, що закiнчився 31 грудня 2016  р.  
Основнi вiдомостi про пiдприємство.  
Повна офiцiйна назва: Публiчне акцiонерне товариство "Еввiва".  
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 40304797. 
Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство.  
Мiсцезнаходження: 61002, м.Харкiв, вул. Сумська,90. 
Державна реєстрацiя: первинна реєстрацiя пiдприємства проведена  Департаментом 
реєстрацiї Харкiвської областi 29.02.2016, номер запису в Єдиному державному 
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань 1 480 
102 0000 068845. Змiна типу  Товариства  в ПУБЛИЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
вiдбувалась 27.10.2016 р. згiдно  рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол 
№1/3 вiд 27.10.2016 р.). 
Посадова особа з правом першого та другого пiдпису: генеральний директор Рогова 
Надiя Олесiївна.  
Основний вид дiяльностi Товариства за КВЕД: Оптова торгiвля фармацевтичними 
товарами. 
Публiчне акцiонерне товариство "Еввiва" створено та здiйснює свою дiяльнiсть 
вiдповiдно до Законiв України "Про господарськi товариства", "Про акцiонернi 
товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок" та iнших нормативних актiв 
України. Установчi документи ПАТ вiдповiдають вимогам Закону України "Про 
акцiонернi товариства", "Про господарськi товариства" з урахуванням особливостей, 
визначених Законом України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi 
електронного обiгу цiнних паперiв в Українi". Товариство не має вiдокремлених 
пiдроздiлiв, фiлiй, дочiрнiх компанiй та не входить в жодну групу. Кiлькiсть 
працiвникiв станом на 31.12.2016р. складає 1 осiба.  
Вiдомостi про засновникiв:  
Засновками Публiчного акцiонерного товариства "Еввiва" є 5 фiзичних осiб. 
Згiдно свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй вiд 02.02.2016 року Нацiональна 
комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку засвiдчила випуск простих iменних 
акцiй Товариства на загальну суму 1725000,00 грн., номiнальною вартiстю 1000 грн. 
В кiлькостi 1725 шт., форма iснування - бездокументарна. 
Станом на 31 грудня 2016 р. основними власниками  акцiй ПАТ "Еввiва" вiдповiдно до 
зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв є: двi фiзичнi особи, якi 
володiють 400 шт. та 1232 шт., що складає 94,6% статутного капiталу.    
 
Мета 
Метою Публiчного акцiонерного товариства "Еввiва" є здiйснення пiдприємницької 
дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї 
добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, а 
також отримання акцiонерами дивiдендiв.  
Економiчне середовище функцiонування Товариства, ризики та економiчна ситуацiя в 
Українi .  
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiй України. Незважаючи на 
те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi 
особливостi, якi бiльшою мiрою властивi економiцi, що розвивається. Такi 
особливостi включають, але не обмежуються низьким рiвнем лiквiдностi на ринках 
капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не 
дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. На 
українську економiку впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного 
розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження 
валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого 
погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та ускладнення умов кредитування в 
Українi. Крiм того, Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне 
середовище в Українi, можуть швидко змiнюватись. Внаслiдок ситуацiї, яка склалась 
в економiцi України на дату затвердження даної фiнансової звiтностi, мають мiсце 
фактори економiчної нестабiльностi, присутнi значнi ризики, нетиповi для країн iз 
розвинутою економiкою. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру 
ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi 
перебувають поза зоною впливу Товариства. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi 
вживаються урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення 
лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi 
доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та його 
контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати операцiй та 
економiчнi перспективи Товариства.  
Основа складання та надання звiтностi 



Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової 
звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та 
тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 
Фiнансова звiтнiсть Товариства на 31 грудня 2016 року була пiдготовлена у 
вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку. Ця фiнансова 
звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi. Фiнансова 
звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення безперервностi дiяльностi. В ходi 
пiдготовки фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають 
вплив на визначення сум активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат 
звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань (при наявностi) на дату 
пiдготовки фiнансової звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСФО та тлумаченнях, 
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.  
Склад фiнансової звiтностi:  
- баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р., 
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2016 р., 
- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 р., 
- звiт про власний капiтал за 2016 р. 
-примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк. 
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня. 
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.  
Опис обраної облiкової полiтики  
Зважаючи наближенiсть нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку до 
МСФО, останнi регулюють складання фiнансової звiтностi i не вимагають ведення 
облiку "в вiдповiдностi до МСФО". Тому Публiчне акцiонерне товариство "Еввiва" 
своєю облiковою полiтикою визначило, що Товариство веде бухгалтерський облiк 
вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть 
в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV; Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 
облiку, "Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку 
активiв, капiталу, зобов_язань та господарських операцiй пiдприємств i 
органiзацiй" вiд 31.11.1999 р. № 291. Податковий облiк Товариство здiйснює 
вiдповiдно до Податкового Кодексу України.  
Основнi принципи облiкової полiтики для ведення бухгалтерського облiку Товариства 
 Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть пiдприємства формується з дотриманням таких 
основних принципiв: обачностi, безперервностi дiяльностi, перiодичностi iсторичної 
(фактичної) собiвартостi, принципу нарахування, єдиного грошового вимiрника.  
Необоротнi активи (непоточнi активи).  
Основнi засоби Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн 
утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, 
або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний 
строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Первiсно 
Товариство оцiнює основнi засоби за iсторичною собiвартiстю. Товариство може 
застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних 
засобiв шляхом оцiнки основних засобiв. У подальшому основнi засоби оцiнюються за 
їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi 
збитки вiд зменшення корисностi. 
Подальшi витрати 
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на 
щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати 
 визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi 
об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють 
критерiям визнання активу.  
Амортизацiя (знос) основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом . 
 
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на 
дату, з якої актив класифiкується до iнших груп активiв, або на дату, з якої 
припиняють визнання активу. 
Станом на дату баланса в Товариствi облiковуються основнi засоби вартiстю 2873 
тис. грн. Списання основних засобiв в 2016 роцi не здiйснювалось. 
 Нематерiальнi активи  
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої 
накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного 
методу з використанням встановленої щорiчної норми. Нематерiальнi активи, якi 
виникають в результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом 
термiну чинностi цих прав.  
Iнвестицiйна нерухомiсть  
До iнвестицiйної нерухомостi вiдносять будiвлi, примiщення або частини будiвель, 
утримуванi з метою отримання орендних платежiв. Iнвестицiйна нерухомiсть у 
Товариства вiдсутня.  
Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу  



Такими активами вважається необоротний актив балансова вартiсть якого в основному 
вiдшкодовується шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi 
активи, утримуванi для продажу оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському 
облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з 
вирахуванням витрат на операцiї, пов_язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи 
не нараховується.  
 Поточнi активи  
Товаро-матерiальнi запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi 
або чистої вартостi реалiзацiї. Вартiсть запасiв визначається за методом 
середньозваженої собiвартостi. Собiвартiсть запасiв включає прямi матерiальнi 
витрати, витрати на оплату працi i накладнi виробничi витрати. 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. Запаси, якi не приносять економiчних вигод в майбутньому, 
визнаються нелiквiдними i списуються з балансу. Виробнича собiвартiсть продукцiї 
(робiт, послуг) визначається згiдно з МСФЗ "Витрати". В 2016 роцi запаси не 
реалiзовувались. 
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв  
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, 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. Товариство визнає такi категорiї 
фiнансових iнструментiв:  
- фiнансовий актив, доступний для продажу; 
- iнвестицiї, утримуванi до погашення; 
- дебiторська заборгованiсть; 
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю 
- кредити банкiв. 
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання 
Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi 
прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового 
зобов'язання. Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв 
розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.  
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти  
Грошовi кошти Товариства складаються з готiвки в касi та на рахунках в банках.  
Грошовi кошти за станом на 31.12.2016 р. зберiгаються на банкiвських поточних 
рахунках.  
В касi Товариства станом на 31.12.2016 року грошовi кошти вiдсутнi. Облiк грошових 
коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у 
нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 
637.  
 
Грошовi кошти в дорозi - вiдсутнi.  
Дебiторська заборгованiсть  
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за виключенням 
дебiторської за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових 
iнструментiв. За розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) 
та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на 
проведення операцiй. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд 
зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв 
iз застосуванням рахунку резервiв. Довгострокова дебiторська заборгованiсть пiсля 
первiсного визнання оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням 
методу ефективного вiдсотка. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд 
зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, 
яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових 
активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 
окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними  
на основi групової оцiнки. Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо у 
наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення 
може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання 
зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi 
сторнується за рахунок коригування резервiв.  
Безнадiйна та сумнiвна дебiторська заборгованiсть в звiтному перiодi не виникала, 
резерв сумнiвних боргiв не створювався. Дебiторська заборгованiсть станом на 
31.12.2016 року складає 76 тис. грн., з якої: 54 тис. грн. - заборгованiсть за 
продукцiю, товари, роботи, послуги та 22 тис. грн. - заборгованiсть за виданими 
авансами. 
 
Фiнансовi активи, доступнi для продажу 
До фiнансових активiв, доступних для продажу Товариство вiдносить iнвестицiї в 
акцiї. Пiсля первiсного визнання вони оцiнюються за справедливою вартiстю. 



Результати вiд змiни справедливої вартостi такого активу визнаються прямо у 
власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за 
винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки 
визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або 
збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. 
Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за 
собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. Фiнансовi 
активи, утриманi до погашення До фiнансових активiв, утримуваних до погашення 
Товариство вiдносить облiгацiї та векселя, якi Товариство має реальний намiр та 
здатнiсть утримувати до погашення. Списання фiнансових активiв Товариство списує 
фiнансовий актив тiльки у разi припинення прав на грошовi кошти за вiдповiдним 
договором, або в разi передачi фiнансового активу та вiдповiдних ризикiв та вигод 
iншому пiдприємству. Фiнансовi зобов'язання.  
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть  
Облiкова полiтика передбачає, що первiсно кредиторська заборгованiсть визнається 
за справедливою вартiстю, яка складається iз суми надходжень мiнус витрати на 
проведення операцiї. У подальшому суми довгострокових фiнансових зобов'язань 
вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку.  
Кредити банкiв  
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка складається iз 
суми надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових 
зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки 
вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення 
визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням 
ефективної ставки вiдсотка. В 2016 роцi Товариство не отримувало кредити в 
банкiвських установах. 
Припинення визнання фiнансових зобов'язань  
Товариство припиняє визнання фiнансових зобов'язань тiльки якщо вони виконанi, 
вiдмiненi або строк їх виконання завершився.  
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань  
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або 
реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.  
Оренда  
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та 
винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив.  Операцiйна оренда - це оренда, 
за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 
залишаються у орендодавця. 
На даний час у Товариства фiнансова оренда вiдсутня.  
 
Податок на прибуток  
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та 
вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на 
прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку 
(збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються 
з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. Вiдстрочений податок 
розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань, та являє собою податковi 
активи або зобов'язання, що виникають в результатi тимчасових рiзниць мiж 
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 
 Забезпечення  
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну чи 
конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто, бiльше можливо, 
нiж неможливо), що погашення зобов_язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi 
втiлюють у собi економiчнi вигоди i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.  
Виплати працiвникам  
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як 
зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає 
очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як 
забезпечення вiдпусток  пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi 
права на майбутнi виплати вiдпускних. 
Податок з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр 
У вiдповiдностi до українського законодавства Товариство утримує  iз заробiтної 
плати працiвникiв податок з доходiв фiзичних  та вiйськовий збiр. Поточнi  внески 
розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної плати. 
Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, 
якi надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна 
плата.  
Доходи та витрати  
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг 
вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i 
визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату 



балансу. Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання 
виплати. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому 
перiодi, що й вiдповiднi доходи.  
Витрати по позикам, якi безпосередньо вiдносяться на вартiсть придбання або 
будiвництва активiв, на пiдготовку яких до запланованого використання або продажу 
було витрачено значний час, включаються до вартостi таких активiв доки вони не 
будуть готовi до використання або продажу. Iншi витрати по позикам, визнаються як 
витрати перiоду. 
  
Операцiї з iноземною валютою  
В 2016 роцi Товариство не здiйснювало операцiї в iноземнiй валютi.  
Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому. 
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з припущення про її функцiонування в 
майбутньому, яке передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi 
звичайної дiяльностi. Управлiнському персоналу не вiдомо про будь-якi подiї або 
умови, якi можуть (окремо або разом) стати пiдставою для значних сумнiвiв у 
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум 
активiв, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою 
дiяльнiсть в майбутньому.  
 
Прийняття нових стандартiв  
При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ ПАТ "Еввiва" застосувало всi новi i 
змiненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi Радою з МСФЗ та Комiтетом з 
тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi, якi належать до його операцiй i якi 
набули чинностi станом на 31 грудня 2016 р. У вiдповiдностi до вимог МСБО 1 
Товариство прийняло рiшення подавати iнформацiю про сукупний дохiд у одному звiтi 
- Звiт про фiнансовi результати.  
Стандарти та iнтерпретацiї, якi були прийнятi але ще не набули чинностi  
Нижче наведенi змiни до МСФЗ, що повиннi бути застосованi для фiнансового року, 
який розпочався 1 сiчня 2016 року, та були прийнятi пiдприємством. 
Змiни були внесенi до МСФЗ 14, МСФЗ 11, МСБО 16, МСБО 38, МСБО 41, МСБО 27, МСФЗ 
10, МСБО 28, МСФЗ 12, МСБО 1. Щорiчнi змiни були внесенi до МСФЗ 5, МСФЗ 7 та МСБО 
19. 
МСФЗ 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання" - новий стандарт, що 
застосовується для вiдображення у фiнансовiй звiтностi залишкiв по вiдстроченим 
рахункам тарифного регулювання, якi виникають, коли пiдприємство продає товар або 
надає послуги клiєнтам за цiною або ставкою, яка пiдпадає пiд тарифне регулювання 
державою. Цей стандарт застосовується компанiями, якi, наприклад, є 
постачальниками електроенергiї або газу, коли тарифи регулюються державою. 
МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" - змiни вимагають застосовувати вимоги до облiку як 
для об'єднання бiзнесу у разi придбання долi у спiльнiй дiяльностi. Пiсля змiн 
можна застосовувати МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" коли пiдприємство купує долю у 
спiльнiй дiяльностi, а бiзнес вiдповiдає визначенню стандарту МСФЗ 3. 
МСБО 16 "Основнi засоби" та МСБО 38 "Нематерiальнi активи" - змiни стосуються 
вiдмови вiд метода амортизацiї на пiдставi виручки. 
МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" - змiни дозволяють 
застосовувати в окремiй фiнансовiй звiтностi метод участi в капiталi не тiльки до 
асоцiйованих та спiльних пiдприємств, але i до дочiрнiх пiдприємств. 
МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про 
частки участi в iнших суб'єктах господарювання" та МСБО 28 "Iнвестицiї в 
асоцiйованi пiдприємства" - змiни уточнюють, як облiковувати пiдприємства, якi 
надають пов'язанi з iнвестуванням послуги, але не є при цьому iнвестицiйними 
пiдприємствами. 
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" - змiни визначають, що пiдприємство 
самостiйно вирiшує, беручi до уваги всi фактори та обставини, як агрегувати 
iнформацiю у фiнансовiй звiтностi, зокрема, в примiтках. Пiдприємство не повинно 
знижувати рiвень розумiння своєї фiнансової звiтностi, маскуючи матерiальну 
iнформацiю з нематерiальною, або агрегуючи матерiальнi статтi, якi мають рiзний 
характер (природу) або функцiї. 
МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" - змiни 
стосуються класифiкацiї активiв при продажу або розподiленню активiв власникам. 
МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - змiни стосуються договорiв 
на обслуговування фiнансового активу. 
МСБО 19 "Виплати працiвникам" - змiни уточнюють, що валюта високоякiсних 
корпоративних облiгацiй або державних облiгацiй, ставка яких використовується для 
дисконтування, повинна бути такою самою, як i валюта винагороди пiсля звiльнення, 
яка буде виплачена спiвробiтникам. 
Наслiдки застосування в майбутньому нових стандартiв та змiн до стандартiв 
залежатимуть вiд активiв i зобов'язань, що матиме Товариство на дату їх 
застосування, тому визначити їх майбутнiй вплив в кiлькiсному виразi на даний час 



неможливо. Керiвництво Товариства оцiнює можливий майбутнiй вплив вiд застосування 
нових (оновлених) стандартiв, тлумачень i не виключає їх вплив на облiкову 
полiтику в майбутньому, на необхiднiсть перегляду процедур, що використовуються 
для визначення справедливої вартостi, та на класифiкацiю i оцiнку фiнансових 
активiв та зобов'язань.  
 
Розкриття iнформацiї  
Враховуючи, що в 2016 роцi Товариство розпочало свою дiяльнiсть та знаходиться в 
органiзацiйнiй стадiї здiйснення господарської дiяльностi (укладання договорiв з 
потенцiйними покупцями, отримання дозвiльних документiв, комплектування штату, 
придбання основних засобiв та запасiв, тощо) протягом звiтного року доходи вiд 
реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) та собiвартiсть реалiзованої продукцiї 
вiдповiдно вiдсутнi.  
Iншi операцiйнi доходи склали 55 тис. грн.  Адмiнiстративнi витрати - 21 тис. 
грн., iншi операцiйнi витрати - 26 тис. грн. ,  Результатом фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi є прибуток в сумi  8 тис. грн.   
Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони  
Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу або 
здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою 
стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн". 
Рiшення про те якi сторони являються пов'язаними приймають не тiльки на основi їх 
юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв мiж пов'язаними сторонами.  
Товариство приймає полiтику взаємовiдносин iз пов'язаними особами без спецiального 
цiноутворення. Операцiї iз пов'язаними особами вiдображуються виключно за 
принципом "справедливої вартостi" на пiдставi договорiв з врахуванням iнтересiв 
обох сторiн.  
ПАТ "Еввiва" в 2016 роцi  з пов'язаними особами  проводились операцiї займу.  
 Подiї пiсля дати балансу  
Пiсля дати балансу, але до дати затвердження фiнансової звiтностi на загальних 
зборах акцiонерiв, вiдбулись подiї - перереєстрацiя Товариства з "Публiчного" в 
"Приватне", що не вплине на показники фiнансової звiтностi.   
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї, що 
потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства - вiдсутнi.  
 
Судовi спори i претензiї 
Судови спори i претензiї вiдсутнi 
 
Гiперiнфляцiя 
Українська асоцiацiя iнвестицiйного бiзнесу вважає, що згiдно з Мiжнародним 
стандартом бухгалтерського облiку 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцi" 
управлiнський персонал Товариства може прийняти рiшення не проводити перерахунок 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк. 
Свою позицiю Асоцiацiя об'рунтувала у листi до Мiнiстерства фiнансiв України та 
НКЦПФР, в якому також висловила готовнiсть взяти участь в обговореннi цього 
питання. 
Зокрема, УАIБ проаналiзувала критерiї, якi характеризують показник гiперiнфляцiї й 
передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, а саме: 
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi 
немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi 
в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної 
спроможностi; 
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй 
одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в 
цiй валютi; 
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюються за цiнами, якi 
компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки 
платежу, навiть якщо цей строк є коротким; 
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно з iндексом цiн; 
') кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100 % або 
перевищує цей рiвень. 
Враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України, кумулятивний рiвень 
iнфляцiї за трирiчний перiод, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18 %. 
Це створило передумови для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку 
фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 29 за 2016 рiк. 
Якщо ж врахувати додатковi характеристики, то важливим фактором є динамiка змiн 
рiвня iнфляцiї. Так, рiвень iнфляцiї у 2015 роцi склав 43,3 %, а в 2016 роцi - 
12,4 %. Така динамiка може бути аргументом для судження щодо невикористання норм 
МСБО 29 на тiй пiдставi, що економiка України з 2016 року почала виходити зi стану 
глибоких iнфляцiйних процесiв. 
УАIБ також звертає увагу, що прогноз НБУ щодо iнфляцiї на 2017 рiк становить 9,1 
%, а на 2018 рiк - 6 %. 



Проаналiзувавши iншi критерiї, в Асоцiацiї зазначають, що за показниками, 
наведеними у пiдпунктах "в" i "г" параграфа 3 МСБО 29, економiчний стан в Українi 
не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. Швидке сповiльнення 
iнфляцiї у 2016 роцi дало змогу НБУ понизити облiкову ставку 6 разiв протягом року 
- iз 22 до 14 % рiчних. Як наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося зниження 
вiдсоткових ставок за депозитами. Крiм цього, iндекс заробiтної плати у 2016 роцi 
у лютому, червнi, липнi та серпнi складав менше 100 %. Також не можна 
стверджувати, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за 
цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду 
вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким. 
Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансової звiтностi є 
питанням судження, управлiнський персонал Товариства висловив судження про 
незастосування вимог вказаного стандарту у фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк. 
 
Генеральний директор Рогова Н. О. 
 
 
 
 
 
 



 
XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 

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

Аудиторська фірма "Курсор-Аудит" у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 23146781 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61052, м. Харків, вул. Воробйова, 15/19, к. 1 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

0671 
23.02.2001 

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

д/н 
д/н 
д/н 
д/н 
д/н 

 
Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 
 
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КУРСОР-АУДИТ" 
у формі товариства з обмеженою відповідальністю 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Еввіва" 
 
Власникам цінних паперів 
Керівництву емітента 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 
Основні відомості про акціонерне товариство 
Повна назва Публічне акціонерне товариство "Еввіва" 
Код за ЄДРПОУ 40304797 
Місцезнаходження 61002, м. Харків, вул. Сумська, 90 
Дата державної реєстрації 29 лютого 2016 р. 
 
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного 
товариства "Еввіва", що складається з балансу станом на 31 грудня 2016 року, звіту 
про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал 
за період, що минув на зазначену дату, опису важливих аспектів облікової політики 
та інших пояснювальних приміток до фінансової звітності 
Фінансову звітність було складено управлінським персоналом з використанням 
концептуальної основи, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ. 
Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА).  
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне 
представлення фінансової звітності у відповідності з вищезазначеною концептуальною 
основою, описаною в Примітках. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: 
розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки 
та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної 
облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 
Відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевірку у 
відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання 
етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевірки для 
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Відбір процедур 
залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків 
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою 
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. 
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, 



прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального 
подання фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки. 
 
При проведенні аудиту ми керувалися законодавством України в сфері господарської 
діяльності і оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку, 
МСФЗ в частині формування фінансової звітності, прийнятими в Україні нормативами 
аудиту. Ми застосували Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародні стандарти аудиту 
200, 240, 700, 705, 706, 710, 720. 
Ми проводили аудит річної консолідованої фінансової звітності у відповідності до 
вимог п. 4 ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні", згідно з якими публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти 
іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів 
фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, 
страховики та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня 
року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та 
річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком. 
При перевірці застосовувалися метод вибіркової документальної перевірки і метод 
порівняння та зіставлення форм звітності з даними Головної книги, журналів-ордерів 
та первинних документів за 2016 рік з метою одержання достатньої упевненості у 
тому, що фінансова звітність звітність не містить помилок суттєвого характеру. 
На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для 
аудиторського висновку. 
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 
Ми звертаємо увагу на те, що фінансова звітність Публічного акціонерного 
товариства "Еввіва" за 2016 рік складається з повного пакету фінансової звітності 
за МСФЗ.  
Ми не спостерігали за проведенням інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у 
зв'язку з тим, що нас було призначено аудиторами ПАТ "Еввіва" у березні 2017 р. Ми 
також не змогли перевірити кількість товарно-матеріальних цінностей, 
використовуючи інші аудиторські процедури. 
Також на момент висновку на наші запити не в повному обсязі надійшли листи-
підтвердження від контрагентів щодо сум дебіторської та кредиторської 
заборгованості станом на 31.12.2016 р. 
На підприємстві не в повному обсязі виконуються вимоги Закону України "Про 
акціонерні товариства" щодо стану корпоративного управління. Так, станом на 
31.12.2016 р. відсутні затверджені принципи (кодекс) корпоративного управління. 
Ситуація, що склалася в Україні на дату складання  Аудиторського висновку, має 
ознаки економічної  нестабільності, тому досить складно прогнозувати та визначити 
в повної мірі ефект впливу  такої ситуації на подальший економічний стан 
Публічного акціонерного товариства "Еввіва". 
Умовно-позитивна думка 
Концептуальною основою фінансової звітності ПАТ "Еввіва" за рік, що закінчився 
31.12.2016 р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ. 
Нами проведено розрахунок річного балансу і звіту про фінансові результати та їх 
використання. Відхилень в валюті балансу та розбіжностей в звіті не встановлено. 
Річна фінансова звітність підприємства за 2016 р. була складена з повним 
застосуванням обраної облікової політики відповідно до концептуальної основи. 
На нашу думку, за виключенням впливу на фінансову звітність факторів, які 
викладені в параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", на 
підставі отриманих свідчень ми можемо висловити обґрунтовану незалежну умовно-
позитивну думку про те, що фінансова звітність достовірно відображає в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "Еввіва" згідно з визначеною концептуальною 
основою та відповідає вимогам законодавства. 
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
Відповідно до вимог пункту 3 статі 155 Цивільного кодексу України "Якщо після 
закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів 
акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство 
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати 
відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів 
товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого 
законом, товариство підлягає ліквідації". 
Оскільки ПАТ "Еввіва" було створене у 2016 році, розрахунок вартості чистих 
активів підприємства та її порівняння з розміром статутного фонду вперше буди 
здійснюватися починаючи з фінансової звітності за 2017 рік. 
Нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю ПАТ "Еввіва", 
що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається ПАТ "Еввіва" та 
подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою 
звітністю. 



Маємо відзначити, що 23.02.2017 р. позачерговими зборами акціонерів Публічного 
акціонерного товариства "Еввіва" було прийняте рішення про зміну типу акціонерного 
товариства. Повне найменування товариства після зміни Приватне акціонерне 
товариство "Еввіва". Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в ЄДР - 23 лютого 2017 року. Зміни проведені у повній 
відповідності до чинного законодавства. 
Відповідно до інформації, наданої посадовими особами ПАТ "Еввіва" на наші запити, 
на дату перевірки подій, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте 
могли б мати суттєвий вплив на фінансовий стан підприємства, не відбувалося. 
Інформація про аудиторську фірму 
Повна назва Аудиторська фірма "Курсор-Аудит" у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ 23146781 
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності Свідоцтво № 
0671, видане на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.02.2001 р. № 
99 
Відомості про сертифікат аудитора Серія А № 003127, виданий рішенням Аудиторської 
палати України від 27.02.97 р. № 51 
Місцезнаходження 61052, м. Харків, вул. Воробйова, 15/19, к. 1 
Телефон (057) 7-199-899, 7-146-250, 7-586-888 (факс) 
Дата і номер договору на проведення аудиту Договір від 23.03.2017 р. № 13/2017 
Дата початку аудиту 23 березня 2017 р. 
Дата закінчення аудиту 14 квітня 2017 р. 
 
Аудитор            
 О. В. Буркун 
 
Директор аудиторської фірми "Курсор-Аудит"    О. В. Буркун 
 
14 квітня 2017 р. 
 
 


