
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. 

Голова Правлiння    Рудовський Юрiй Борисович

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

М.П.
30.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00381381

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Нiкопольський, 53207, м. Нiкополь, вул. Першотравнева, буд. 22/1

5. Міжміський код, телефон та факс

(05662) 69-16-60 (05662) 69-16-60

6. Електронна поштова адреса

elena@nhk.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014

(дата)

2. Річна інформація 
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" № 82

 
30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці 00381381.infosite.com.ua

в мережі
Інтернет 30.04.2014

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента: X

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X

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 відсотками та більше акцій емітента

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 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 X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

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

X

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 за станом на кінець звітного 
року

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

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 1. Лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi Товариство не має. 
2.Товариство не є монополiстом та не має стратегiчного значення для 
економiки та безпеки держави. В зв`язку з цим Товариство не користувалось 
послугами рейтингових агентств та не проводило визначення рейтиногової 
оцiнки емiтента або його цiнних паперiв. З огляду на це iнформацiя про 
рейтингове агентство не надається. 
3. Посадовi особи емiтента не надали зголи на розкриття їх паспортних даних. 
4. Посадовi особи емiтента а саме: Голова Правлiння - Рудовський Юрiй 
Борисович, Голова Наглядової ради - Пономарьова Iрина Олександрiвна, Член 
Наглядової ради - Степанов Євгенiй Вiкторович, Член Наглядової ради - 
Бровенко Вiктор Iванович не володiють акцiями ПАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ 
ХЛIБОКОМБIНАТ", не є акцiонерами емiтента i не володiють часткою у 
Статутному капiталi емiтента.
5. В роздiлi рiчної iнформацiї "Iнформацiя про володiння посадовими особами 
емiтента акцiями емiтента" не зазначено дату внесення власникiв iменних 
цiнних паперiв до реєстру, бо зазначена iнформацiя не є обов`язковою для її 
розкриття.
6. В зведеному облiковому реєстрi ПАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ 



ХЛIБОКОМБIНАТ" складеному Публiчним акцiонерним товариством 
"Нацiональний депозитарiй України" станом на 31.12.2013 року мiститься 
iнформацiя щодо власника акцiй Товариства, якому належить 2291962 штуки 
простих iменних акцiй Товариства, що складає 11,4598% вiд статутного 
капiталу ПАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ", але iнформацiю щодо 
назви/ ПIБ власника цiнних паперiв, його мiсцезнаходження в зазначеному 
зведеному облiковому реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не розкрито. 
Згiдно даних вищевказаного зведеного облiкового реєстру власникiв iменних 
цiнних паперiв, цей акцiонер є клiєнтом зберiгача АТ "РОДОВIД БАНК". 
Iнших осiб,(юридичних i фiзичних), що володiють бiльше 10% акцiями 
емiтента немає. В зв`язку з цим iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв
та бiльше акцiй емiтента - не надається.
7. Протягом звiтного та попереднього перiодiв дивiденди на акцiї не 
нараховувались та не сплачувались.
8. Iнших цiнних паперiв окрiм акцiй простих iменних, та похiдних цiнних 
паперiв Товариство не випускало. 
9. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало викупу акцiй 
власного випуску.
10. Товариство не здiйснювало випуску iпотечних облiгацiй та iнших боргових 
цiнних паперiв.
11. Емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. З огляду на це 
iнформацiя про реєстрацiйний номер, серiю та номер, дату видачi та строк дiї 
свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити 
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв в роздiлi 
рiчної iнформацiї «Текст аудиторського висновку (звiту)» - не надається.
12.Емiтент є акцiонерним товариством. З огляду на це iнформацiя про органи 
управлiння пiдприємства у роздiлi рiчної iнформацiї "Основнi вiдомостi про 
емiтента" - не надається.
13.Товариством обрано спосiб складання Звiту про рух грошових коштiв за 
прямим методом. Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом 
Товариством не складається i не надається. Однак, за недосконалiстю 
програмного продукту, за допомогою якого формувалась дана рiчна iнформацiя
емiтента (SimpleXmlReports), Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим 
методом) вiдображено у складi рiчної фiнансової звiтностi. З огляду на 
вищевикладене, зазначена форма фiнансової звiтностi Товариства не заповнена.
14. Посада корпоративного секреря у товариствi не вводилась. З огляду на це 
iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

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

серiя А00 № 533407

3. Дата проведення державної реєстрації

30.08.1996

4. Територія (область)

Дніпропетровська 

5. Статутний капітал (грн)

5000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0.0

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

0.0

8. Середня кількість працівників (осіб)

275

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

10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських
виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання

10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв,
тортiв i тiстечок тривалого зберiгання

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

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 "УКРЕКСIМБАНК"

2) МФО банку

305675

3) поточний рахунок

2600500017256

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

АТ "УКРЕКСIМБАНК"

5) МФО банку



305675

6) поточний рахунок

2600500017256



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НIКОПОЛЬПРОДХЛIБ"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

37951240

4) місцезнаходження

53207, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, вул. Першотравнева, буд. 22/1

5) опис

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» є 
учаасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НIКОПОЛЬПРОДХЛIБ» i 
йому належить сто вiдсоткiв часток у статутному капiталi зазначеного Товариства. Стовiдсоткову 
частку у Статутному капiталi зазначеного Товариства ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» було сплачено грошовими коштами. 
ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» 
належать права щодо управлiння зазначеною юридичною особою, якi випливають iз володiння 
100% голосiв у вищому органi його управлiння.

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)

Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна України по

Днiпропетровськiй областi
13467337

49000Україна м.
Днiпропетровськ вул.

Комсомольська, 58
0.0

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)

д/н д/н д/н д/н 0.0

Усього 0.0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Пономарьова Iрина Олександрiвна

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



д/н д/н д/н

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

12

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

ТОВ "Днiпромлинiвський комбiнат", Головний бухгалтер; ТОВ "Днiпромлин", Головний 
бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.04.2013 На три роки вiдповiдно до договору який укладено з товариством

9) Опис

Голова Наглядової Ради має право отримувати всю iнформацiю про дiяльнiсть акцiонерного 
товариства, заслуховувати поточнi звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань 
його дiяльностi; ревiзiйної комiсiї, робити висновки за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi Правлiння, подавати їх на розгляд загальних зборiв, регулювати в межах своєї 
компетенцiї дiяльнiсть правлiння, припиняти повноваження членiв правлiння, яких вона 
затверджувала. Голова Наглядової Ради скликає засiдання Ради i головує на її засiданнях, 
органiзовує обрання та вiдкликання голови та членiв Правлiння. Голова Наглядової Ради 
зобовязаний здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння що до виконання рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, а також про проведення позачергових перевiрок ревiзiйною 
комiсiєю, затвердженням кредитних угод. Голова Наглядової Ради виносить рiшення про 
притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння та контролю 
акцiонерного товариства вiдповiдно до чинного законодавства.
Посадова особа не отримує заробiтну плату у Товариствi. Протягом звiтного перiоду винагороди в 
тому числi у натуральнiй формi посадова особа не отримувала. 
Протягом звiтного перiоду вiдбулись змiни у персональному складi щодо зазначеної посадової 
особи а саме: за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 24.04.2013 р. 
вiдкликано членiв Наглядової ради Ленг Є.А,. Панасенко В.М., Шишкiна А.В., обрано нових 
членiв Наглядової ради Пономарьову Iрину Олександрiвну, Степанова Євгенiя Вiкторовича, 
Бровенко Вiктора Iвановича. За Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 24.04.2013 р. Головою 
Наглядової ради обрано Пономарьову Iрину Олександрiвну.
Загальний стаж керiвної особи посадової особи - 12 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п`яти рокiв: Головний бухгалтер ТОВ "Днiпромлинiвський комбiнат", Головний 
бухгалтер ТОВ "Днiпромлин".
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду 
Головного бухгалтера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпромлин" 
(мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Ленiнградська, буд. 
33, кiмн. 108)

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

1) посада

Член Наглядової Ради



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

Степанов Євгенiй Вiкторович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

1

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

ПАТ "Укрсоцбанк", начальник юридичного вiддiлу; ДП "Регiональний стабiлiзацiйний фонд", 
начальник юридичного вiддiлу

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.04.2013 На три роки вiдповiдно до договору який укладено з товариством

9) Опис

Член Наглядової Ради здiйснює совї повноваження шляхом участi у засiданнях Наглядової ради. 
Член Наглядової ради має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть акцiонерного 
товариства, приймати участь у проведеннi перевiрок, iнвентарезацiї товаро-матерiальних 
цiнностей та розслiдувань, вимагати залучення до участi в перевiрках посадових осiб та 
спецiалiстiв. Повiдомляти Голову Наглядової Ради про всi виявленi у ходi перевiрок недолiки та 
зловживання посадових, мерерiально-вiдповiдальних та iнших винних осiб.
Посадова особа не отримує заробiтну плату у Товариствi. Протягом звiтного перiоду винагороди в 
тому числi у натуральнiй формi посадова особа не отримувала. 
Протягом звiтного перiоду вiдбулись змiни у персональному складi щодо зазначеної посадової 
особи а саме: за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 24.04.2013 р. 
вiдкликано членiв Наглядової ради Ленг Є.А,. Панасенко В.М., Шишкiна А.В., обрано нових 
членiв Наглядової ради Пономарьову Iрину Олександрiвну, Степанова Євгенiя Вiкторовича, 
Бровенко Вiктора Iвановича. За Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 24.04.2013 р. Головою 
Наглядової ради обрано Пономарьову Iрину Олександрiвну.
Загальний стаж керiвної особи посадової особи - 1 рiк. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п`яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу ПАТ "Укрсоцбанк", начальник юридичного 
вiддiлу ДП "Регiональний стабiлiзацiйний фонд".
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду 
начальника юридичного вiддiлу Дочiрнього пiдприємства "Регiональний стабiлiзацiйний фонд" 
(мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Половицька, буд. 5, 
офiс 10А)

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

1) посада

Член Наглядової Ради

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



Бровенко Вiктор Iванович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

1

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

ТОВ "Фармфорвард", агроном; ТОВ "Фармфорвард", головний агроном

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.04.2013 На три роки вiдповiдно до договору який укладено з товариством

9) Опис

Член Наглядової Ради здiйснює совї повноваження шляхом участi у засiданнях Наглядової ради. 
Член Наглядової ради має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть акцiонерного 
товариства, приймати участь у проведеннi перевiрок, iнвентарезацiї товаро-матерiальних 
цiнностей та розслiдувань, вимагати залучення до участi в перевiрках посадових осiб та 
спецiалiстiв. Повiдомляти Голову Наглядової Ради про всi виявленi у ходi перевiрок недолiки та 
зловживання посадових, мерерiально-вiдповiдальних та iнших винних осiб. 
Посадова особа не отримує заробiтну плату у Товариствi. Протягом звiтного перiоду винагороди в 
тому числi у натуральнiй формi посадова особа не отримувала. 
Протягом звiтного перiоду вiдбулись змiни у персональному складi щодо зазначеної посадової 
особи а саме: за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 24.04.2013 р. 
вiдкликано членiв Наглядової ради Ленг Є.А,. Панасенко В.М., Шишкiна А.В., обрано нових 
членiв Наглядової ради Пономарьову Iрину Олександрiвну, Степанова Євгенiя Вiкторовича, 
Бровенко Вiктора Iвановича..За Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 24.04.2013 р. Головою 
Наглядової ради обрано Пономарьову Iрину Олександрiвну.
Загальний стаж керiвної особи посадової особи - 1 рiк. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п`яти рокiв: Агроном ТОВ "Фармфорвард", Головний агроном ТОВ "Фармфорвард".
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду 
Головного агронома Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фармфорвард" 
(мiсцезнаходження: 51250, Днiпропетровська обл., Новомосковський р-н., смт. Губиниха, вул. 
Шевченко, буд. 21)

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

1) посада

Головний бухгалтер

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

Бреус Олена Iванiвна

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



д/н д/н д/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

18

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

ВАТ "АТП-11268", Головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

03.11.2011 До дати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо вiдзиву з займаємої посади

9) Опис

Повноваженнями, наданими Положенням про головного бухгалтера, , забезпечує ведення 
бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей
дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзує контроль за 
вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд усiх 
пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та 
подання до облiку первинних документiв. Уживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання 
несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах 
бухгалтерського облiку та збереженню оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом 
установленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової 
звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює 
заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, 
результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв
перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня 
вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. Забезпечує 
перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими 
кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових 
операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових 
ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi 
матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки та псування 
активiв пiдприємства. Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника щодо: визначення 
облiкової полiтики пiдприємства; розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського 
(управлiнського) облiку; визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних i зведених 
облiкових документiв; вибору оптимальної структури бухгалтерiї та чисельностi її працiвникiв; 
упровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку; забезпечення 
збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових i 
фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення.
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно затвердженого у Товариствi штатного розкладу. 
Протягом звiтного перiоду винагороди в тому числi у натуральнiй формi посадова особа не 
отримувала. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо зазначеної посадової 
особи не вiдбувалось.
Загальний стаж керiвної роботи посадової особи - 18 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п`яти рокiв: Головний бухгалтер ВАТ "АТП-11268", Головний бухгалтер ПАТ 
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ".
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-



яких iнших пiдприємствах.

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

1) посада

Голова Правлiння

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

Рудовський Юрiй Борисович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

16

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

Начальник управлiння контролю якостi сiльськогосподарської продукцiї Державної iнспекцiї 
сiльського господарства в Запорiзькiй областi.

8) дата обрання та термін, на який обрано

14.11.2012 До дати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо вiдзиву з займаємої посади 

9) Опис

Повноваження та обов`зки Голови Правлiння визначаються Статутом та посадовою iнструкцiєю. 
Голова Правлiння бере участь у керiвництвi поточної дiяльностi Товариства, розробках заходiв по 
основних напрямках дiяльностi Товариства, вирiшеннi питань керiвництва роботою внутрiшнiх 
структурних пiдроздiлвiв, розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй. 
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно затвердженого у Товариствi штатного розкладу. 
Протягом звiтного перiоду винагороди в тому числi у натуральнiй формi посадова особа не 
отримувала. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо зазначеної посадової 
особи не вiдбувалось.
Загальний стаж керiвної роботи посадової особи - 16 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п`яти рокiв: Начальник управлiння контролю якостi сiльськогосподарської продукцiї 
Державної iнспекцiї сiльського господарства в Запорiзькiй областi, Голова Правлiння ПАТ 
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ".
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-
яких iнших пiдприємствах.

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

1) посада

Член Правлiння

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



Асмолова Людмила Миколаївна

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

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7

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

ПАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ", Головний економiст

8) дата обрання та термін, на який обрано

31.07.2012 До дати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо вiдзиву з займаємої посади 

9) Опис

Повноваження та обов`зки Члена Правлiння визначаються Статутом та посадовою iнструкцiєю. 
Член Правлiння бере участь у керiвництвi поточної дiяльностi Товариства шляхом участi у 
засiданнях правлiння, розробках заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства, вирiшеннi 
питань керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлвiв, розгляд матерiалiв перевiрок та
ревiзiй.
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно затвердженого у Товариствi штатного розкладу. 
Протягом звiтного перiоду винагороди в тому числi у натуральнiй формi посадова особа не 
отримувала. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо зазначеної посадової 
особи не вiдбувалось.
Загальний стаж керiвної роботи посадової особи - 7 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п`яти рокiв: Головний економiст ПАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ", Член 
Правлiння ПАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ".
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-
яких iнших пiдприємствах.

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

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

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

Кропова Андрiй Вiкторович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1985

5) освіта**



Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

1

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

ТОВ "Днiпромлин", спецiалiст з економiчної безпеки 

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.04.2013 До дати проведення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" 

9) Опис

Голова Ревiзiйної комiсiї має такi повноваження та обов`язки: контролює та перевiряє фiнансово-
господарську дiяльнiсть Правлiння, додержання ним вимог чинного законодавста, Статуту 
Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, за дорученням загальних зборiв, Наглядової ради 
товариства, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 
10% голосiв; надає результати перевiрок вищому органу, Наглядової радi Товариства; або 
акцiонеру - iнiцiатору перевiрки, залучає до своєї роботи експертiв з числа осiб, якi не займають 
штатнi посади у Товариства, та аудиторськi органiзацiї; бере участь з правом дорадчого голосу у 
засiданнях Правлiння та Наглядової ради; складає висновок за рiчними звiтами та балансами. 
Голова Ревiзiйної комiсiї керує роботою Ревiзiйної комiсiї, скликає її засiдання та головує на них.
Посадова особа не отримує заробiтну плату у Товариствi. Протягом звiтного перiоду винагороди в 
тому числi у натуральнiй формi посадова особа не отримувала. 
Протягом звiтного перiоду вiдбулись змiни у персональному складi щодо зазначеної посадової 
особи а саме: за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 24.04.2013 р. 
вiдкликано членiв Ревiзiйної комiсiї Ушакову О.Р., Вiннiченко Т.А., Щербак Т.О., та обрано нових
членiв Ревiзiйної комiсiї: Кропова Андрiя Вiкторовича, Нищету Наталiю Iванiвну i Фiнько 
Володимира Миколайовича. За Рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 24.04.2013 р. Головою 
Ревiзiйної комiсiї обрано Кропова Андрiя Вiкторовича.
Загальний стаж керiвної особи посадової особи - 1 рiк. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п`яти рокiв: спецiалiст з економiчної безпеки ТОВ "Днiпромлин".
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду 
юрисконсульта Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпромлин" (мiсцезнаходження: 
49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Ленiнградська, буд. 33, кiмн. 108)

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

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Нищета Наталiя Iванiвна

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

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**



Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

1

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

ТОВ "Фармфорвард", молодший економiст

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.04.2013 До дати проведення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

9) Опис

Член Ревiзiйної комiсiї має такi повноваження та обов`язки: приймає участь у засiданнях 
Ревiзiйної комiсiї Товариства, приймає участь у проведеннi перевiрок є фiнансово-господарської 
дiяльнiстi Правлiння, додержання ним вимог чинного законодавста, Статуту Товариства та 
внутрiшнiх нормативних актiв, за дорученням загальних зборiв, Наглядової ради товариства, з 
iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% 
голосiв.
Посадова особа не отримує заробiтну плату у Товариствi. Протягом звiтного перiоду винагороди в 
тому числi у натуральнiй формi посадова особа не отримувала. 
Протягом звiтного перiоду вiдбулись змiни у персональному складi щодо зазначеної посадової 
особи а саме: за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 24.04.2013 р. 
вiдкликано членiв Ревiзiйної комiсiї Ушакову О.Р., Вiннiченко Т.А., Щербак Т.О., та обрано нових
членiв Ревiзiйної комiсiї: Кропова Андрiя Вiкторовича, Нищету Наталiю Iванiвну i Фiнько 
Володимира Миколайовича. За Рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 24.04.2013 р. Головою 
Ревiзiйної комiсiї обрано Кропова Андрiя Вiкторовича.
Загальний стаж керiвної особи посадової особи - 1 рiк. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п`яти рокiв: молодший економiст ТОВ "Фармфорвард", економiст ТОВ "Фармфорвард".
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду 
економiста Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фармфорвард" (мiсцезнаходження: 51250, 
Днiпропетровська обл., Новомосковський р-н., смт. Губиниха, вул. Шевченко, буд. 21)

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

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Фiнько Володимир Миколайович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**



3

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

ТОВ "Фармфорвард", заступник Директора; ТОВ "Фармфорвард", Директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.04.2013 До дати проведення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

9) Опис

Член Ревiзiйної комiсiї має такi повноваження та обов`язки: приймає участь у засiданнях 
Ревiзiйної комiсiї Товариства, приймає участь у проведеннi перевiрок є фiнансово-господарської 
дiяльнiстi Правлiння, додержання ним вимог чинного законодавста, Статуту Товариства та 
внутрiшнiх нормативних актiв, за дорученням загальних зборiв, Наглядової ради товариства, з 
iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% 
голосiв. 
Посадова особа не отримує заробiтну плату у Товариствi. Протягом звiтного перiоду винагороди в 
тому числi у натуральнiй формi посадова особа не отримувала. 
Протягом звiтного перiоду вiдбулись змiни у персональному складi щодо зазначеної посадової 
особи а саме: за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 24.04.2013 р. 
вiдкликано членiв Ревiзiйної комiсiї Ушакову О.Р., Вiннiченко Т.А., Щербак Т.О., та обрано нових
членiв Ревiзiйної комiсiї: Кропова Андрiя Вiкторовича, Нищету Наталiю Iванiвну i Фiнько 
Володимира Миколайовича. За Рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 24.04.2013 р. Головою 
Ревiзiйної комiсiї обрано Кропова Андрiя Вiкторовича.
Загальний стаж керiвної особи посадової особи - 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п`яти рокiв: Заступник Директора ТОВ "Фармфорвард", Директор ТОВ "Фармфорвард".
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду 
Директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фармфорвард"" (мiсцезнаходження: 51250,
Днiпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Губиниха, вул. Шевченко, буд. 21)

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



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Прізвище, ім'я, по

батькові
посадової особи

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

який видав)* або
ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Член
Правлiння

Асмолова
Людмила

Миколаївна
д/н д/н д/н 100 0.0005 100 0 0 0

Головний
бухгалтер

Бреус Олена
Iванiвна

д/н д/н д/н 125 0.0006 125 0 0 0

Голова
Ревiзiйної

комiсiї

Кропова Андрiй
Вiкторович

д/н д/н д/н 1262022 6.1101 1262022 0 0 0

Член
Ревiзiйної

комiсiї

Нищета Наталiя
Iванiвна

д/н д/н д/н 1998000 9.9900 1998000 0 0 0

Член
Ревiзiйної

комiсiї

Фiнько Володимир
Миколайович

д/н д/н д/н 1998000 9.9900 1998000 0 0 0

Голова
Правлiння

Рудовський Юрiй
Борисович

д/н д/н д/н 0 0.0000 0 0 0 0

Голова
Наглядової

ради

Пономарьова Iрина
Олександрiвна

д/н д/н д/н 0 0.0000 0 0 0 0

Член
Наглядової

ради

Степаннов Євгенiй
Вiкторович

д/н д/н д/н 0 0.0000 0 0 0 0

Член
Наглядової

ради

Бровенко Вiктор
Iванович

д/н д/н д/н 0 0.0000 0 0 0 0

Усього 5258247 26.0912 5258247 0 0 0



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних
зборів*

чергові позачергові

X

Дата 
проведення

24.04.2013

Кворум 
зборів**

68.28

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на зборах (порядок денний загальних зборiв акцiонерiв):
1. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi.
2. Звiт Наглядової Ради Товариства.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства.
4. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
5. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв за 2012 рiк.
6. Про затвердження договорiв укладених правлiнням товариства в перiод мiж зборами акцiонерiв.
7. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради.
8. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
9. Про надання в заставу майна товариства.
10. Про затвердження статуту пiдприємства в новiй редакцiї
Проведення загальних зборiв було iнiцiйовано Наглядовою радою Товариства. Пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного вiд iнших осiб не надходило.
В наслiдок розгляду питань порядку денного прийнятi наступнi рiшення вiдповiдно:
1. Затвердити звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 
2012 роцi.
2. Затвердити звiт Наглядової ради.
3. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ».
4. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк.
6. Затвердити договори укладення правлiнням товариства в перiод мiж зборами акцiонерiв: ТОВ 
“Еквiтас” договiр № 7-09 вiд 17.08.2009 року; договiр з ПАТ “Днiпропетровськгаз” №091182П вiд 
31.12.2010 року
7. Вiдкликати членiв Наглядової ради Ленг Є.А,. Панасенко В.М., Шишкiна А.В., обрати нових членiв 
Наглядової ради Пономарьову Iрину Олександрiвну, Степанова Євгенiя Вiкторовича, Бровенко 
Вiктора Iвановича, строком на три роки вiдповiдно до договорiв якi будуть укладенi з товариством.
8. Вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсiї Ушакову О.Р., Вiннiченко Т.А., Щербак Т.О., обрати нових 
членiв Ревiзiйної комiсiї Кропова Андрiя Вiкторовича, Нищету Наталiю Iванiвну, Фiнько Володимира 
Миколайовича та уповноважити голову правлiння ПАТ “Нiкопольський хлiбокомбiнат” Рудовського 
Ю.Б. укласти з новими членами договори строком до дати проведення чергових рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ “Нiкопольський хлiбокомбiнат” .
З питань порядку денного №№ 5,9,10 рiшення не прийнятi.



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРТУНА БАНК"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 26254732

Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Боричiв Тiк, буд. 35-В

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ № 263439

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013

Міжміський код та телефон (044) 537-62-67

Факс (044) 537-62-60

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРТУНА БАНК" 
здiйснює професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: депозитарну 
дiяльнiсть депозитарної установи. Лiцензiя видана зазначеному 
Товариству НКЦПФР (серiї АЕ № 263439) дiє з 12.10.2013 року. 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРТУНА БАНК", на 
пiдставi укладеного з ПАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" 
Договору вiдкрив та здiйснює ведення рахункiв у цiнних паперах 
власникам цiнних паперiв Товариства, якi були зареєстрованими 
особами у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ 
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ", випуск яких був 
дематерiалiзований у 2011 роцi.

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006

Міжміський код та телефон (044) 279-66-51

Факс (044) 279-13-22

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть депозитарiю

Опис ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" на пiдставi укладеного з Товариством 
Договору здiйснює обслуговування емiсiї цiнних паперiв ПАТ 
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" (Емiтента) щодо вiдкриття та 
ведення рахунку в цiнних паперах Емiтента, обслуговування операцiй 
щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та
обслуговування операцiй Емiтента щодо випущених ним цiнних 
паперiв.



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

ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-ПРОФI"

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Код за ЄДРПОУ 20277620

Місцезнаходження 49064 Україна Дніпропетровська д/н м. Днiпропетровськ вул. Качалова,
буд. 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

0080

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001

Міжміський код та телефон (0562) 39-69-43

Факс (0562) 39-69-43

Вид діяльності дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту

Опис ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-ПРОФI" здiйснює 
професiйну дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до реєстру 
аудиторських фiрм та аудиторiв № 0080 вiд 26.01.2001 р., виданого 
Аудиторською палатою України за рiшенням № 98. Строк дiї Свiдоцтва
- до 23.12.2015 року. ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-
ПРОФI" на пiдставi укладеного з ПАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ 
ХЛIБОКОМБIНАТ" договору надає Товариству аудиторськi послуги.



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

12.09.2011 70/04/1/11

Днiпропетровське
територiальне

управлiння Державної
комiсiї з цiнних паперiв

та фондового ринку

UA4000129704
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25 20000000 5000000 100

Опис

В зв`язку з переведенням простих iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування у 2011 роцi 
було замiнено Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Товариства видане Днiпропетровським територiальним управлiнням ДКЦПФР 26.04.2007
р. (реєстрацiйний № 19/04/1/07). Додаткової емiсiї не здiйснювалось. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не 
вiдбувалось. Торгiвля акцiями емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому 
(неорганiзованому) ринку цiнних паперiв

 



XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ):

За звiтний рiк важливих подiй (злиття, подiл, приєднання, перетворення, i т.д.) 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:  

ПАТ  "Нiкопольський  хлiбокомбiнат"  має  слiдуючi  структурнi  пiдроздiли:  -  виробничий  цех
(виробництво  хлiбобулочних  та  кондитерських  виробiв)  -  автотранспортний  цех.  Фiлiй,
представництв  та  iнших  вiдокремлених  структурних  пiдроздiлiв  Товариство  не  має.  Змiн  в
органiзацiйнiй структурi за звiтний перiод не було i в перспективi не передбачається.

Середньооблікова  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: 

Середньооблiкова  чисельнiсть  штатних  працiвникiв  облiкового  складу  (осiб):  275  .  Середня
чисельнiсть  позаштатних  працiвникiв  та  осiб,  якi  працюють  за  сумiсництвом  (осiб):  13  .
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 4
особи.  Фонд  оплати  працi:  9390  тис.  грн.  Факти  змiни  розмiру  фонду  оплати  працi,  його
збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати працi (ФОП) у 2013 роцi
склав 9390 тис.грн. ФОП, у прiвняннi з попереднiм роком, збiльшився на 1485 тис.грн. Кадрова
програма  емiтента  щодо  забезпечення  рiвня  квалiфiкацiї  працiвникiв  операцiйним  потребам
спрямована  на  прийняття  на  роботу  насамперед  пiдготовлених  фахiвцiв  високого  рiвня
квалiфiкацiї,  а  також  на  пiдвищення  рiвня  квалiфiкацiї  вже  працюючих  робiтникiв  в  учбових
закладах. 

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: 

Емiтент не належить 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: 

Протягом  звiтного  перiоду  емiтент  не  проводив  спiльної  дiяльностi  з  iншими  органiзацiями,
пiдприємствами та установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій: 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду,
не надходило.

Опис  обраної  облікової  політики  (метод  нарахування  амортизації,  метод  оцінки  вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо):

Опис облiкової полiтики пiдприємства:
Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2013 р., є бухгалтерськi 



полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ.
ПАТ перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року 
вiдповiдно до положень МСФЗ 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi". 
Керуючись МСФЗ 1,ПАТ обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 
року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Компанiї складатиється вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були 
розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень 
Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного
комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та 
дiяли на дату складання фiнансової звiтностi. 
МСФЗ 1 вимагає вiд компанiї, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на 
дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ
1, компанiї якi застосовують МСФЗ у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 1 сiчня 2012 року, 
що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. 
Концептуальною основою фiнансової звiтностi ПАТ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, є 
МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". 
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною 
вартiстю.Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, 
крiм випадкiв, де вказано iнше. 
1.1. Нематерiальнi активи та дiяльнiсть з дослiджень та розробок 
Нематерiальнi активи Товариства включають наступнi класи:
- Програмне забезпечення;
- Iншi нематерiальнi активи.
Облiк усiх класiв нематерiальних активiв здiйснюється за собiвартостi. Амортизацiя 
нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Лiквiдацiйна 
вартiсть нематерiальних активiв встановлюється на рiвнi нуля. Термiни корисного використання, 
якi застосовуються до нематерiальних активiв, встановлюються iндивiдуально до кожного, але не 
перевищують 10 рокiв.
ПАТ не розмежує стадiю дослiджень та стадiю розробок у межах внутрiшнiх проектiв зi створення
нематерiальних активiв та облiковує витрати на такi проекти як тi, що були понесенi у зв’язку зi 
стадiєю дослiджень.
1.2. Основнi засоби
1.2.1. Основнi засоби – облiкова модель
Пiдприємство може переоцiнювати об’єкт основних засобiв, якщо залишкова вартiсть цього 
об’єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу у iдповiдностi до 
МСБО 16 «Основнi засоби». 
У разi переоцiнки об’єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об’єктiв 
групи основних засобiв, до якої належить цей об’єкт. 
Сума дооцiнки залишкової вартостi об’єкта основних засобiв включається до складу додаткового 
капiталу, а сума уцiнки - до складу витрат. 
У разi наявностi (на дату проведення чергової (останньої) дооцiнки об’єкта основних засобiв) 
перевищення суми попереднiх уцiнок об’єкта i втрат вiд зменшення його корисностi над сумою 
попереднiх дооцiнок залишкової вартостi цього об’єкта i вигiд вiд вiдновлення його корисностi, 
сума чергової (останньої) дооцiнки, але не бiльше зазначеного перевищення, включається до 
складу доходiв звiтного перiоду, а рiзниця (якщо сума чергової (останньої) дооцiнки бiльше 
зазначеного перевищення) спрямовується на збiльшення iншого додаткового капiталу.
У разi наявностi (на дату проведення чергової (останньої) уцiнки об’єкта основних засобiв) 
перевищення суми попереднiх дооцiнок об’єкта i вигiд вiд вiдновлення його корисностi над сумою
попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об’єкта i втрат вiд зменшення його корисностi сума 
чергової (останньої) уцiнки, але не бiльше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення
iншого додаткового капiталу, а рiзниця (якщо сума чергової (останньої) уцiнки бiльше зазначеного
перевищення) включається до витрат звiтного перiоду.
1.2.2. Основнi засоби 



Клас «Земля» облiковується Товариством за моделлю переоцiнки за вирахуванням будь-якого 
резерву на знецiнення. Амортизацiйнi вирахування на землю не нараховуються. 
Клас «Будiвлi та споруди» облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням амортизацiї. 
Пiдприємство може проводити переоцiнку.Збiльшення балансової вартостi основних засобiв у 
зв’язку з переоцiнкою визнається безпосередньо в капiталi за статтею «Переоцiнка основних 
засобiв», а також вiдображається у Звiтi про сукупнi доходи.
Дооцiнка об’єкта основних засобiв (у тому числi землi), що буде включена до власного капiталу не
амортизується протягом перiоду корисного використання, а у повнiй сумi переноситься до 
нерозподiленого прибутку, коли вiдбувається припинення визнання активу (лiквiдацiя, реалiзацiя 
тощо).
Всi iншi класи основних засобiв наводяться за собiвартiстю, за вирахуванням амортизацiї. 
Амортизацiя не нараховується упродовж перiоду будiвництва та в перiод пiдготовки основних 
засобiв до введення в експлуатацiю. 
Прибуток або збиток, що виникає вiд вибуття активу визначається як рiзниця мiж надходженнями 
вiд вибуття та балансовою вартiстю активу та визнається в Звiтi про сукупнi доходи. 
Амортизацiю основних засобiв обчислюють на прямолiнiйнiй основi протягом попередньо 
встановлених строкiв корисної експлуатацiї активiв:
Будiвлi та споруди 15-80 рокiв
Машини та обладнання 2-30 рокiв
Транспортнi засоби 5-20 рокiв
Виробниче та офiсне обладнання 5-12 рокiв
Лiквiдацiйна вартiсть усiх класiв основних засобiв встановлена на рiвнi нуля.
На малоцiннi необоротнi матерiальнi активи, що мають термiн корисного використання бiльше 
одного року та вартiсть менше 2500 грн. нараховується знос у розмiрi 100% первiсної вартостi у 
момент передачi таких об’єктiв в експлуатацiю. 
Витрати на технiчне обслуговування, понесенi в процесi використання основних засобiв, та 
використанi для технiчного обслуговування активiв i для одержання первiсно визначених 
економiчних вигод вiд використання таких активiв, визнаються як витрати перiоду. Змiни та 
полiпшення, що можуть збiльшити вартiсть використання, подовжити строк корисної експлуатацiї
активiв або покращити якiсть активiв, капiталiзуються.
Незавершене будiвництво складається з витрат, прямо пов’язаних iз спорудженням основних 
засобiв, включаючи вiдповiдний розподiл прямо вiднесених до нього змiнних накладних витрат, 
понесених при будiвництвi. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя 
незавершеного будiвництва, на тiй самiй основi, що й iнших об’єктiв основних засобiв, 
починається, коли активи стають доступними для використання, тобто коли вони встановленi у 
вiдповiдному мiсцi та перебувають у станi, в якому вони придатнi до експлуатацiї, у спосiб 
визначений управлiнським персоналом.
1.3. Знецiнення матерiальних та нематерiальних активiв
На кожну дату балансу ПАТ переглядає балансову вартiсть матерiальних i нематерiальних активiв,
щоб визначити, чи iснує ознака того, що цi активи зазнали збитку вiд знецiнення. Якщо така 
ознака iснує, попередньо оцiнюють суму очiкуваного вiдшкодування активу, щоб визначити обсяг 
збитку вiд зменшення корисностi (якщо вiн є). Коли неможливо попередньо оцiнити суму 
очiкуваного вiдшкодування окремого активу, Товариство попередньо оцiнює вартiсть монетарної 
статтi, до якої вiдноситься цей актив.. Якщо є можливiсть iдентифiкувати обґрунтовану та 
послiдовну основу розподiлу, корпоративнi активи розподiляють на iндивiдуальнi монетарнi 
одиницi, якi генерують грошовi кошти; в iнших випадках їх розподiляють на найменшi групи 
монетарних одиниць для яких можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу розподiлу.
Сума очiкуваного вiдшкодування – це бiльша з двох оцiнок: справедлива вартiсть за вирахуванням
витрат на продаж або вартiсть при використаннi. Оцiнюючи вартiсть при використаннi, 
попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки дисконтують до їхньої теперiшньої вартостi, 
застосовуючи ставку дисконту до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi 
грошей у часi та ризики, характернi для активу, для якого попереднi оцiнки майбутнiх грошових 
потокiв не коригувалися.



Якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу попередньо оцiнюється меншою, нiж його 
балансова вартiсть, балансову вартiсть активу зменшують до суми його очiкуваного 
вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi визнається негайно у прибутку або збитку, якщо
вiдповiдний актив не облiковується за переоцiненою сумою; у цьому випаду збиток вiд зменшення
корисностi розглядається як уцiнка.
Якщо збиток вiд зменшення корисностi у подальшому сторнується, балансову вартiсть активу 
збiльшують до переглянутої попередньої оцiнки суми її очiкуваного вiдшкодування, але таким 
чином, щоби збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була би 
визнана, якби не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi для цього активу у попереднi 
роки.
Сторнування збитку вiд знецiнення визнається негайно у прибутку чи збитку, якщо вiдповiдний 
актив не облiковується за переоцiненою сумою; у цьому випадку сторнування збитку вiд 
знецiнення розглядаються як дооцiнка.
1.4. Запаси
Запаси ПАТ облiковуються за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю 
реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, переробку та iншi витрати, понесенi пiд час 
доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Витрати на придбання складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв, а також 
витрат на транспортування, робiт з навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо 
пов’язаних з придбанням будь-якого предмету.
Витрати на переробку включають прямi та накладнi (постiйнi та змiннi) виробничi витрати.
Iншi витрати включаються в собiвартiсть запасiв лише тiєю мiрою, якою вони були понесенi при 
доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Не включаються до собiвартостi запасiв та вiдносяться на витрати перiоду, у якому вони були 
понесенi, наступнi витрати:
-понаднормовi суми вiдходiв матерiалiв, оплати працi та iнших виробничих витрат;
-витрати на зберiгання, крiм тих витрат, якi зумовленi виробничим процесом i є необхiдними для 
наступного етапу виробництва;
-адмiнiстративнi накладнi витрати, не пов’язанi з доставкою запасiв до їх теперiшнього 
мiсцезнаходження та приведенням у теперiшнiй стан;
-витрати на продаж.
Якщо запаси пошкодженi, повнiстю або частково застарiли або цiна їх продажу знизилася, їх 
вартiсть списується до чистої вартостi реалiзацiї. Таке списання можливе на iндивiдуальнiй основi 
або за подiбними та взаємопов’язаними групами запасiв. Приведення собiвартостi запасiв до 
чистої вартостi реалiзацiї здiйснюється за результатами щорiчної iнвентаризацiї. Попередня оцiнка
чистої вартостi реалiзацiї визначається виходячи з призначення запасiв, коливань цiн на запаси або
продукцiю, яка з них виробляється, вiдновлюваної собiвартостi запасiв та iнших чинникiв. 
Вибуття запасiв у виробництво, в результатi продажу або з iнших причин здiйснюється за методом
ФИФО.
1.5. Забезпечення (Резерви)
Резерви створюються в разi, якщо: :
- ПАТ має теперiшню заборгованiсть (юридичну або виробничу) внаслiдок минулої подiї;
- iснує ймовiрнiсть, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним 
для погашення заборгованостi;
- можливо достовiрно оцiнити суму заборгованостi.
Сума, у якiй визнається резерв, є найкращою попередньою оцiнкою витрат, необхiдних для 
погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу. Резерви використовується тiльки для тих 
витрат, для яких вони були сформованi. 
Всi забезпечення переглядаються на кожну звiтну дату та коригуються для представлення 
поточної найточнiшої оцiнки.
1.6. Умовнi зобов’язання та активи
Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансових звiтах. Iнформацiю про них розкривають у 



Примiтках до фiнансових звiтiв, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, є вiрогiдною.
1.7. Фiнансовi iнструменти
Фiнансовий iнструмент є будь-яким контрактом, який збiльшує фiнансовi активи одного суб’єкта 
господарювання i фiнансовi зобов’язання або iнструменти власного капiталу iншого суб’єкта 
господарювання. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання визнаються, коли ПАТ стає однiєю iз
сторiн такого контракту. 
Визнання фiнансових активiв припиняється, коли закiнчується строк дiї договiрних прав на 
отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу або вiдбувається їх передача та вiдповiдно 
усiх ризикiв та винагород вiд володiння фiнансовим активом. 
Визнання фiнансових зобов’язань припиняється, коли вони погашенi, припиненi чи анульованi.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи чи фiнансовi зобов’язання оцiнюються за їх 
справедливою вартiстю плюс витрати на операцiї, якi прямо вiдносяться до їх придбання або 
випуску.
В подальшому фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання оцiнюються, як зазначено нижче. 
1.8. Фiнансовi активи
Фiнансовi активи ПАТ складаються з грошових коштiв, торговельної та iншої дебiторської 
заборгованостi. 
Для оцiнки фiнансових активiв пiсля первiсного визнання використовується класифiкацiя за 
такими категорiями: 
- Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 
(класифiкуються як утримуванi для продажу) – придбанi або створенi з метою продажу 
(перепродажу) в найближчому майбутньому. Продаж, як правило, вiдображає активний та 
постiйний процес продажу i придбання, а фiнансовi активи, утримуванi для цього, як правило, 
використовуються з метою отримання прибутку вiд короткострокових коливань цiни.
- Позики та дебiторська заборгованiсть – наданi позики, та дебiторська заборгованiсть за 
реалiзованi товари (роботи, послуги). 
Призначення фiнансових активiв переоцiнюється на кожну звiтну дату, на яку доступний вибiр 
класифiкацiї або облiкового пiдходу.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю, за винятком 
позик та дебiторської заборгованостi, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, 
застосовуючи метод ефективної вiдсоткової ставки.
Вiдсотки та iншi грошовi потоки вiд утримання фiнансових активiв визнаються у складi доходiв чи
витрат на дату нарахування, незалежно вiд того, як оцiнюється вiдповiдна балансова вартiсть 
фiнансових активiв. 
Визнання фiнансових активiв припиняється, коли вiдбувається їх передача i передаються в 
основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi. 
На кожну дату балансу пiдприємство оцiнює, чи є об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть 
фiнансового активу зменшилася. Величина резерву сумнiвних боргiв щодо торгiвельної та iншої 
дебiторської заборгованостi,встановлюється на пiдставi аналiзу платоспроможностi дебiторiв. 
1.9. Фiнансовi зобов’язання 
Фiнансовi зобов’язання ПАТ складаються з банкiвських позик, торговельної та iншої 
кредиторської заборгованостi. 
Для оцiнки фiнансових зобов’язань пiсля первiсного визнання використовується класифiкацiя за 
такими категорiями: 
- фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi 
прибуткiв та збиткiв;
- iншi фiнансовi зобов’язання – оцiнюються за амортизованою вартiстю застосовуючи метод 
ефективної вiдсоткової ставки. 
Торговельна кредиторська заборгованiсть первiсно визнається за її номiнальною вартiстю i в 
подальшому оцiнюється за амортизованою собiвартiстю. Збитки та прибутки, пов’язанi з такою 
оцiнкою торговельної кредиторської заборгованостi, вiдображаються як вiдповiдна змiна 
балансової вартостi придбаних товарiв (робiт, послуг). Подальша амортизацiя нарахованого 



дисконту вiдображається у складi фiнансових витрат. 
Збитки та прибутки, а також вiдсотки та дивiденди, пов’язанi з усiма iншими фiнансовими 
зобов’язаннями, визнаються як фiнансовi доходи або фiнансовi витрати у звiтi про сукупнi доходи.
1.10. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Торговельна дебiторська заборгованiсть у подальшому оцiнюється за амортизованою собiвартiстю
iз застосування методу ефективної вiдсоткової ставки. Короткострокова дебiторська 
заборгованiсть, за якою не нараховуються вiдсотки, наводиться за номiнальною вартiстю. 
Вiдповiднi резерви попередньо оцiнених невiдшкодованих сум визнаються у прибутку чи збитку, 
якщо iснує об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть активу зменшилася.
1.11 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти у касi, кошти на банкiвських рахунках
та депозитах, а також iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, що готовi до конвертацiї на 
заздалегiдь визначену суму та мають незначний ризик змiни вартостi.
1.12. Власний капiтал, резерви i виплати дивiдендiв
Статутний капiтал вiдображається за номiналом вiдповiдно до зареєстрованого Статуту ПАТ.
Резерв переоцiнки, що вiдображається у складi власного капiталу, може включати прибутки та 
збитки вiд переоцiнки землi, будiвель та виробничого обладнання. 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) мiстить усi результати поточного та попереднього 
перiоду, iнформацiя про якi розкрита у Звiтi про сукупнi доходи та Звiтi про змiни в капiталi
Усi операцiї з власниками Товариства вiдображаються у Звiтi про змiни в капiталi окремо.
1.13. Позики
Позики, за якими нараховуються вiдсотки, в подальшому оцiнюються за амортизованою 
собiвартiстю iз застосування методу ефективної вiдсоткової ставки. 
Фiнансовi витрати визнаються за принципом нарахування протягом строку позик вiдповiдно до 
облiкової полiтики ПАТ щодо витрат на позики.
1.14. Торговельна кредиторська заборгованiсть
Торговельна кредиторська заборгованiсть у подальшому оцiнюється за амортизованою 
собiвартiстю iз застосування методу ефективної вiдсоткової ставки.
1.15. Визнання доходу
Доходи ПАТ включають доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї та товарiв.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) визнається на пiдставi принципу 
нарахування в разi наявностi всiх наведених нижче умов:
- покупцевi переданi ризики й вигоди, пов’язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший 
актив);
- пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, 
iншими активами); 
- сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена;
- є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, 
а також витрати, пов’язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 
Не визнаються доходами:
- сума податку на додану вартiсть, iншi податки i обов’язковi платежi, що пiдлягають 
перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондiв;
- сума надходжень за договором комiсiї, агентським та iншим аналогiчним договором на користь 
комiтента, принципала тощо;
- сума авансу в рахунок оплати продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
- сума завдатку пiд заставу або в погашення позики, якщо це передбачено вiдповiдним договором;
- надходження, що належать iншим особам.
Дохiд вiд продажу зменшується на суму повернутих товарiв вiд покупцiв, а також на суму наданих
фiнансових та товарних знижок. Дохiд не визнається, якщо здiйснюється обмiн продукцiєю 
(товарами, роботами, послугами та iншими активами), якi є подiбними за призначенням та мають 
однакову справедливу вартiсть. 
Дохiд, пов’язаний з наданням послуг, визнається в тих облiкових перiодах, коли фактично наданi 
такi послуги.



1.16. Продаж товарiв
Виручка вiд продажу товарiв визнається, якщо виконуються всi з наведених далi умов:
ПАТ передало покупцевi суттєвi ризики та винагороди, пов’язанi з власнiстю на товари; за ПАТ не
зберiгається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов’язана з 
правом власностi, анi ефективний контроль за проданими товарами; суму доходу можна 
достовiрно оцiнити; ймовiрно, що до суб’єкта господарювання надiйдуть економiчнi вигоди, 
пов’язанi з цiєю операцiєю; витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна 
достовiрно оцiнити.
1.17. Витрати дiяльностi
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 
якого вони здiйсненi. Якщо витрати не мають безпосереднього зв’язку з певними доходами, вони 
визнаються в тому перiодi, коли понесенi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то 
витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад, у виглядi 
амортизацiї) мiж вiдповiдними звiтними перiодами.
Аналiтичнiй облiк виробничої собiвартостi готової продукцiї ведеться ПАТ за об’єктами облiку 
витрат. 
1.18. Оренда
Фiнансова оренда – оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi 
з правом власностi на актив.Орендар визнає одержаний у фiнансову оренду об’єкт одночасно як 
актив та зобов’язання за найменшою на початок строку оренди оцiнкою: справедливою вартiстю 
активу (за вирахуванням податкiв, що пiдлягають вiдшкодуванню орендодавцю) або (якщо вони 
меншi за справедливу вартiсть) теперiшньою вартiстю суми мiнiмальних орендних платежiв. Будь-
якi первiснi прямi витрати орендаря додаються до суми, визнаної як актив.
Орендодавець визнає наданий у фiнансову оренду об’єкт як дебiторську заборгованiсть орендаря у
сумi мiнiмальних орендних платежiв та негарантованої лiквiдацiйної вартостi за вирахуванням 
фiнансового доходу, який пiдлягає отриманню, з визнанням iншого доходу (доходу вiд реалiзацiї 
необоротних активiв). Одночасно залишкова вартiсть об’єкта фiнансової оренди виключається з 
балансу орендодавця з вiдображенням у складi iнших витрат (собiвартiсть реалiзованих 
необоротних активiв).
Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням 
непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод протягом строку 
оренди так, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Умовнi 
оренднi платежi вiдображуються як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi.
Амортизацiя нараховується орендарем протягом перiоду очiкуваного використання активу на 
вартiсть, за якою актив було поставлено на облiк. Перiодом очiкуваного використання об’єкта 
фiнансової оренди є строк його корисного використання (якщо договором передбачено перехiд 
права власностi на актив до орендаря) або найменший з двох перiодiв – строк оренди чи строк 
корисного використання об’єкта (якщо переходу права власностi на актив по закiнченню строку 
оренди не передбачено).
Будь-яка оренда, крiм фiнансової, вважається операцiйною орендою. Всi платежi щодо такої 
оренди визнаються витратами вiдповiдних звiтних перiодiв.
1.19. Операцiї в iноземнiй валютi
Функцiональною валютою ПАТ є українська гривня
Операцiї в iноземнiй валютi переведенi у функцiональну валюту ПАТ за обмiнним курсом на дату 
операцiй (спотовий обмiнний курс). Курсовi рiзницi, що виникають у результатi розрахункiв за 
такими операцiями i вiд переоцiнки монетарних статей за обмiнним курсом на кiнець року, 
вiдображаються у прибутку або збитку. 
Немонетарнi статтi, оцiненi за iсторичною собiвартiстю, перераховуються за обмiнним курсом на 
дату операцiї (повторно не перераховуються). Немонетарнi статтi, оцiненi за справедливою 
вартiстю, перераховуються за допомогою обмiнних курсiв на дату, коли визначалася справедлива 
вартiсть. 
У фiнансових звiтах ПАТ всi активи, зобов’язання i операцiї з функцiональною валютою, 



вiдмiнною вiд української гривнi (валюта подання ПАТ) переводяться в українську гривню у 
момент виникнення. Функцiональна валюта ПАТ залишалася незмiнною протягом усього звiтного 
перiоду. 
У момент виникнення активи i зобов’язання будуть переведенi в українську гривню за курсом на 
кiнець дня дати звiтностi. Курсовi рiзницi, якi вiдносять на дебет / кредит iншого сукупного 
доходу, вiдображаються у резервi переведення з однiєї валюти в iншу у власному капiталi. Пiд час 
виконання операцiй в iноземнiй валютi кумулятивнi курсовi рiзницi, вiдображенi у власному 
капiталi, реклассифiкуються в прибуток або збиток i вiдображаються як частина прибутку або 
збитку при завершеннi операцiї.
1.20. Витрати на позики
Витрати на позики можуть включати:
- вiдсотки за банкiвськими овердрафтами, короткостроковими i довгостроковими позиками;
- амортизацiю другорядних витрат, пов’язаних з отриманням позик;
- фiнансовi витрати, пов’язанi з фiнансовою орендою;
- курсовi рiзницi, якi нараховуються на вiдсотки за позиками, отриманими в iноземнiй валютi.
Для облiку витрат на вiдсотки застосовується пiдхiд, згiдно з яким витрати на позики слiд 
визнавати у тому перiодi, у якому вони були понесенi, за винятком сум, якi пiдлягають 
капiталiзацiї. При цьому, якщо кошти позичаються спецiально з метою створення квалiфiкованого 
активу, то сума витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї щодо цього активу, визначається як 
фактичнi витрати на позики, понесенi протягом певного перiоду, за вирахуванням будь-якого 
iнвестицiйного прибутку вiд тимчасового iнвестування цих позичених коштiв. Якщо кошти 
позичаються без певної цiлi i використовуються з метою створення квалiфiкованого активу, то 
сума витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї, визначається шляхом застосування норми 
капiталiзацiї до витрат на цей актив.
Капiталiзацiя витрат на позики починається, коли:
- понесенi витрати, пов’язанi з активом;
- фактично понесенi витрати на позики;
- ведеться дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки активу до його використання або продажу. Така 
дiяльнiсть, крiм iншого, включає операцiї до початку створення активу (отримання дозволу на 
будiвництво, розробку проектної документацiї тощо).
Капiталiзацiя витрат на позики призупиняється протягом тривалих перiодiв, у яких активна 
розробка або будiвництво перериваються. Капiталiзацiя не призупиняється протягом перiоду, коли
ведеться значна адмiнiстративна або технiчна робота або при запланованiй тимчасовiй затримцi 
частини процесу. Капiталiзацiя витрат на позики припиняється, якщо вся дiяльнiсть, необхiдна для
пiдготовки квалiфiкованого активу до його передбаченого використання або продажу, завершена. 
Якщо будiвництво квалiфiкованого активу здiйснюється частинами i кожна частина може 
використовуватися, коли ще ведеться будiвництво iнших частин, капiталiзацiю витрат на позики 
слiд припиняти, якщо вся дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки цiєї частини до її запланованого 
використання або реалiзацiї, є завершеною.
1.21. Податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток обчислюється вiдповiдно до законодавства України. 
Воно базуються на результатах поточного року, скоригованих на витрати, що пiдлягають 
вирахуванню, або на статтях, що пiдлягають оподаткуванню. Поточнi податковi активи та/або 
зобов’язання є зобов’язаннями перед податковими органами або позовами вiд них, пов’язаними з 
поточним чи попереднiм звiтним перiодом, якi залишаються несплаченими на дату балансу.
Вiдстрочений податок на прибуток застосовується з використанням методу зобов’язань до всiх 
тимчасових рiзниць, на дату балансу, мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх 
балансовою вартiстю з метою складання фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають 
оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що 
пiдлягають вирахуванню, перенесенi на майбутнi перiоди, вiд невикористаних податкових активiв 
та невикористаних податкових збиткiв тою мiрою, якою, ймовiрно, оподаткований прибуток буде 
доступним, щодо якого можна використати тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, 



перенесенi на майбутнi перiоди, вiд невикористаних податкових активiв та невикористаних 
податкових збиткiв. Балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядають на кожну 
дату балансу та зменшують в тих межах, у яких бiльше не буде ймовiрною наявнiсть 
оподаткованого прибутку, достатнього, щоб дозволити використати вiдстрочений податковий 
актив повнiстю або частково.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються за ставками оподаткування, 
застосування яких очiкується у перiодi реалiзацiї активу чи розрахунку за зобов’язанням, на основi
ставок оподаткування та податкового законодавства, фактично або в значному ступенi чинних на 
дату балансу. Податковим Кодексом встановлена ставка податку на прибуток :
21% з 01 сiчня 2012 по 31 грудня 2012;
19% з 01 сiчня 2013 по 31 грудня 2013;
18% з 01 сiчня 2014.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання згортаються у випадку, коли ПАТ має право та 
намiр згортати поточнi податковi активи та зобов’язання вiд одного й того ж податкового органа. 
Змiни у вiдстрочених податкових активах та зобов’язаннях визнаються як компонент доходу або 
витрат з податку на прибуток, окрiм випадкiв коли вони вiдносяться до елементiв, що визнаються 
в iншому сукупному доходi (наприклад, при переоцiнцi землi) або напряму у капiталi. У такому 
випадку вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визнаються у iншому сукупному доходi або 
капiталi.
1.22. Невизначенiсть оцiнки
Пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв менеджмент здiйснює певнi оцiнки, твердження та 
припущення щодо активiв, зобов’язань, прибуткiв та збиткiв.
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок, зроблених управлiнським 
персоналом.
Iнформацiя про важливi оцiнки, твердження та припущення управлiнського персоналу ПАТ, що 
мають суттєвий вплив на визнання та оцiнку активiв, зобов’язань, прибуткiв та збиткiв, наведена 
далi. 
1.23. Строки корисного використання активiв, що пiдлягають амортизацiї
Лiквiдацiйну вартiсть, термiни корисного використання та методи амортизацiї, застосованi до 
активу, переглядаються управлiнським персоналом на кiнець кожного фiнансового року,або 
протягом року. Якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, така змiна вiдображається 
як змiна в облiковiй оцiнцi. Пiдставою для змiни лiквiдацiйної вартостi, термiнiв корисного 
використання та методiв амортизацiї є висновок iнвентаризацiйної комiсiї (у виглядi наказу).
1.24. Виплати працiвникам
ПАТ оцiнює свої зобов’язання щодо оплати гарантованих законодавством щорiчних вiдпусток 
працiвникам у сумi оплати часу невикористаних вiдпусток, накопичених на кiнець звiтного року. 
Оскiльки вiдпустки надаються працiвникам на регулярнiй основi, можливе вiдхилення попереднiх 
оцiнок вiд прогнозованих оцiнюється менеджментом як незначне.

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:

Основним видом дiяльностi пiдприємства є виробництво хлiба, булочних, здобових, баранкових та
кондитерських виробiв. Окрiм виробництва на пiдприємствi здобула розвитку роздрiбна торгiвля з
продовольчим  асортиментом.  Сума  виручки  за  2013  рiк  склала  бiльш  55  мiльйонiв  гривень.
Товариство не експортує свою продукцiю. На дiяльнiсть товариства впливають сезоннi коливання
цiн на борошно. Основними ринками збуту продукцiї пiдприємства є м.Нiкополь, Нiкопольський
район та Днiпропетровська область. Основними клiєнтами пiдприємства є ТОВ «АТБ Маркет»,
ТОВ «Омега», комунальнi заклади мiста та багато приватних пiдприємцiв Товариство не займає
монопольного  становища  на  ринку  виробництва  хлiбобулочних  виробiв.  На  дiяльнiсть
пiдприємства впливає велика конкурентнiсть пiдприємств з iнших мiст,  якi займаються тим же
видом дiяльностi, так в нашому мiстi мають ринки збуту: хлiбозавод м. Марганець, хлiбозавод м.
Орджонiкiдзе,  хлiбозавод №8 i хлiбозавод №10) м. Днiпропетровська, хлiбозавод "Хлiбодар" м.
Запорiжжя  та  приватнi  пекарнi.  Значних  переваг  в  якостi  продукцiї  конкуренти  не  мають.
Полiтичнi i макроекономiчнi ризики емiтентом розглядаються як суттєвi у звязку з пiдвищенням
цiн  на  продовольчi  товари.  Характер  виробництва  не  є  шкiдливим  для  довкiлля.  Основними
постачальниками сировини, матерiалiв та послуг є КП «РСФ», ПАТ «Днiпропетровськгаз», ТОВ
«Днiпромлин», ТОВ «Авiас» 

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: 

Протягом останнiх п`яти рокiв було придбано: оргтехнiка вартiстю 15856,74 грн., датчик тиску
газу вартiстю 5505,24 грн., преобразователь частоти вартiстю 11132,00 грн., вiкна вартiстю 5172,00
грн.,  пожежна  сигналiзацiя  вартiстю  21525,80 грн.,  теплобмiнник  вартiстю  7963,00  грн.,  насос
вартiстю 3300,00 грн., принтери вартiстю 25576,00 грн. , шлагбаум вартiстю 7135,91грн. Вибуло:
торговий кiоск на суму 8400,00 грн., оргтехнiка на суму 8184,2 грн.; преобразователь частоти на
суму 8766,66 грн., вiкна на суму 4509,17 грн., пожежна сигналiзацiя на суму 24148,72 грн.; дверi
на суму 9304,33 грн.; датер ручний на суму 1550,00 грн.; кабiна на суму 9871,05 грн.; молоток
вiдбiйний на суму 1130,00 грн.; краскопульт на суму 1041,67 грн.; автомобiль «Газель» на суму
17700,00 грн., будка до автомобiля на суму 21000,00 грн., двi печi роторн на сумуi 425080,00 грн.,
оргтехнiка на суму на 133509,00 грн. Реалiзовано магазин на суму 20000 грн. 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу,  афілійованими особами,  зокрема всі  правочини,  укладені  протягом звітного року
між  емітентом  або  його  дочірніми/залежними  підприємствами,  відокремленими
підрозділами,  з  одного  боку,  і  власниками  істотної  участі,  членами  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: 

Протягом звiтного перiоду зазначиних правочинiв Товариство та його залежне пiдприємство не 
укладало. вiдокремлених пiдроздiлiв Товариство не має.

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них;  виробничі  потужності  та  ступінь використання обладнання;  спосіб  утримання
активів,  місцезнаходження  основних  засобів.  Крім  того,  необхідно  описати  екологічні
питання,  що  можуть  позначитися  на  використанні  активів  підприємства,  плани
капітального  будівництва,  розширення  або  удосконалення  основних  засобів,  характер  та
причини  таких  планів,  суми  видатків,  у  тому  числі  вже  зроблених,  опис  методу
фінансування,  прогнозні  дати  початку  та  закінчення  діяльності  та  очікуване  зростання
виробничих потужностей після її завершення: 



ПАТ"Нiкопольський  хлiбокомбiнат"  -  акцiонерне  товариство  по  виробництву  хлiба,
хлiбобулочних та кондитерських виробiв. Нiкопольський хлiбозавод , як промислове пiдприємство
iснує  з  1934р.  У 1996р  державне  пiдприємство  Нiкопольський  хлiбозавод  було  перетворено  в
процессi приватизацiї у Вiдкрите акцiонерне товариство "Нiкопольський хлiбокомбiнат" У 1988 р.
введений в  експлуатацiю  новий хлiбний  цех  потужнiстью  65тон  на  добу.  Значних  правочинiв
емiтента  у  вiдношеннi  його  основних  засобiв  не  вiдбувалось.  Основнi  засоби  знаходяться  за
мiсцезнаходженням емiтента i використовуються на 100 вiдсоткiв. Характер виробництва не має
негативного  впливу  на  довкiлля.  Планiв  щодо  капiтального  будiвництва,  розширення  або
удосконалення основних засобiв емiтент не має.

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

Найбiльше впливовими проблемами для Товариства є: - велика конкурентнiсть пiдприємств рiзних
форм  власностi,  якi  займається  тим  же  видом  дiяльностi;  -  зниження  платежеспроможностi
населення;  -  сезонне  коливання  цiн  на  борошно;  -  пiдвищення  цiн  на  енергоносiї.  Iнфляцiйнi
процеси  у  країнi  вiдбилися  на  рiвнi  цiн  на  хлiбобулочнi  та  кондитерськi  вироби.  Загальна
економiчна криза, зниження спросу у покупцiв i конкуренцiя приводять до зниження ефективностi
виробництва.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф,  пеня,  неустойка) і  компенсацій за порушення
законодавства:  

У 2013 роцi за пiдсумками перевiрки Державної податкової iнспекцiї було донараховано:
Податок на землю у сумi 30692,56 грн
Штрафнi санкцiї з податку на землю у сумi 7673,14 грн
Податок на додану вартiсть у сумi 472403,05 грн
Штрафнi санкцiї з податку на додану вартiсть у сумi 236201,53 грн
Зменшено суму вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у сумi 
1020083,33 грн.

Опис  обраної  політики  щодо  фінансування  діяльності  емітента,  достатність  робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента: 

Дiяльнiсть  пiдприємства  засновується  на  принципах  ринкової  економiки,  тобто
самозабезпеченностi. Для достатнього капiталу на поточнi та капiтальнi витрати пiдприємство при
формуваннi  цiн  на  готову  продукцiю  планує  в  межах  0,5%,  проте  iнфляцiйнi  процеси  не
дозволяють  достигнути  планового  рiвня  рентабельностi.  Для  фiнансової  стiйкостi,
платежеспроможностi,  пiдприємство  регулює  цiни  на  готову  продукцiю,  проводить  роботу  по
активному використанню всiх  активiв,  збiльшенню їх  оборотностi,  зменшенню дебiторської  та
кредиторської заборгованостi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів: 

За звiтний перiод виконано всi укладенi договори

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):

При розробцi бiзнес-плану на 2014 р. передбачено збiльшення обсягу виробництва хлiбобулочних
та  кондитерських  виробiв.  Для  розвитку  пiдприємства  необхiдна  програма  технiчного
переозброєння, спрямована на упровадження нових технологiй для опанування нових виробництв,
полiпшення якостi асортименту. Для стабiлiзацiї фiнансового стану пiдприємства запроваджено: -
проводити по елементний аналiз витрат у вiдношеннi з реалiзацiєю товару, вiдшукувати резерви
щодо зниження собiвартостi реалiзованої продукцiї; - бiльш ефективно використовувати активи,
що  приведе  до  фiнансової  незалежностi  пiдприємства;  -  активiзувати  роботу  по  придбанню



енергоресурсiв, паливно-мастильних та iнших матерiалiв по найбiльш низькiм цiнам; - покращити
роботу по погашенню дебiторської заборгованостi, що дасть можливiсть збiльшити власнi обiговi
кошти пiдприємства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік: 

Товариство не фiнансує науковi розробки та дослiдження через вiдсутнiсть потреби в них.

Судові  справи,  стороною  в  яких  виступає  емітент,  його  дочірні  підприємства  або  його
посадові  особи (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:

Протягом звiтного перiоду Товариство виступало сторонами щодо нижченаведених судових 
справ:
1.Нiкопольським мiськрайонним судом Днiпропетровської областi у 2012 роцi було вiдкрито 
провадження у справi № 2-4927/11 за позовом Рубан В.П. до ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат»
про поновлення на роботi та стягнення коштiв за вимушений прогул (незалежна профспiлка). 
Розмiр позовних вимог- 51033,6 грн.. 17.07 2013 року Апеляцiйним судом Днiпропетровської 
областi винесено рiшення, вiдповiдно до якого стягнути з ПАТ “Нiкопольський хлiбокомбiнат 
середньомiсячну заробiтну плату за час вимушеного прогулу в розмiрi 25637 ( двадцять п'ять 
тисяч шiстсот тридцять сiм) гривень 13 копiйок) на користь Рубан В.П., моральної шкоди 3 000,00 
грн. Рiшення суду виконано.
2. Нiкопольським мiськрайонним судом Днiпропетровської областi у 2012 роцi було вiдкрито 
провадження у справi № 22-ц/49012146/36 за позовом Карнаух О.В. до ПАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» про стягнення коштiв за проходження мед.огляду. Розмiр позовних вимог - 727,32 
грн. та виплати моральної шкоди - 100 грн. 23.01.2013 р. Апеляцiйним судом Днiпропетровської 
областi була винесена ухвала вiдповiдно до якої залишене заочне рiшення Нiкопольського 
мiськрайонного суду в силi, а саме стягнути з ПАТ “Нiкопольський хлiбокомбiнат” на користь 
Карнаух О.В. Середню заробiтну плату за час проходження медогляду в сумi 727,32 грн. та 
моральної шкоди 100 грн. Рiшення суду виконано. 
3. Нiкопольським мiськрайонним судом Днiпропетровської областi у 2011 роцi було вiдкрито 
провадження у справi № 2-3930/11 за позовом Полового М.А. до ПАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» про стягнення заробiтної плати. Розмiр позовних вимог- 68466,89 грн. Справа 
знаходиться у станi розгляду. 10.06.2013 р. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi 
винесена ухвала вiдповiдно до якої рiшення Нiкопольського мiськрайонного суду щодо стягнення 
з ПАТ “Нiкопольський хлiбокомбiнат середньої заробiтної плати в розмiрi 68 466,89 грн. та 
недоплаченої заробiтної плати в розмiрi 605,75 грн. на користь Полового М.А., залишити без змiн, 
моральної шкоди 500,00 грн. Рiшення суду виконано.
4. Нiкопольським мiськрайонним судом Днiпропетровської областi у 2012 роцi було вiдкрито 
провадження у справ№ 22-ц/49013435/12(03) за позовом Бондаренко С.Н. до ПАТ «Нiкопольський
хлiбокомбiнат» про поновлення на роботi та стягнення коштiв за вимушений прогул. Розмiр 
позовних вимог – 45437,00 грн.. 19.09.2013 року винесено рiшення Апеляцiйним судом 
Днiпропетровської областi вiдповiдно до якого стягнути з ПАТ “Нiкопольський хлiбокомбiнат” на 
користь Бондаренко С.М. 43 121,36 грн. середнiй заробiток за час вимушеного прогулу та 2316,20 
середнiй заробiток за один мiсяць, 500,00 грн. моральної шкоди. Рiшення суду виконано.
5.Нiкопольським мiськрайонним судом Днiпропетровської областi 27.06.2013 року було вiдкрито 
провадження у справi № 182/5747/13-ц за позовом Полового А.М. до ПАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» про стягнення середньої заробiтної плати. Справу порушено у 2011 роцi. Розмiр 
позовних вимог – 9 702,78 грн. 18.12.2013 р. Нiкопольським мiськрайонним судом 
Днiпропетровської областi винесено ухвалу, вiдповiдно до якої позовну заяву позивача залишено 
без розгляду.
6. Нiкопольським мiськрайонним судом Днiпропетровської областi 20.09.2013 р. було вiдкрито 
провадження у справi № 182/3077/13-ц за позовом Незалежної профспiлки Нiкопольських 



хлiбовиробникiв до ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» про скасування наказу та змiн до 
колективного договору, стягнення на користь всiх членiв профспiлки матерiальної та моральної 
шкоди. Розрахунок грошової суми позовних вимог позивачем до суду ще не надано. Справа 
знаходиться у станi розгляду.
7. Днiпропетровським окружним адмiнiстративним судом 07.06.2013 р. було вiдкрито 
провадження у справi № 804/7767/13-а за позовом Нiкопольського мiськрайонного центру 
зайнятостi до ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» про стягнення заборгованостi. Розмiр 
позовних вимог – 4719,35 грн. ПАТ “Нiкопольський хлiбокомбiнат” самостiйно до дня слухання 
справи погасив заборгованiсть 4719,35 грн. Провадження у справi припинено.
8.Нiкопольським мiськрайонним судом Днiпропетровської областi 28.03.2014 р. було вiдкрито 
провадження у справi № 182/20/14-ц за позовом Рубан В.П. до ПАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» про скасування догани, стягнення моральної шкоди. Розмiр позовних вимог – 
5000,00 грн.. Справа знаходиться у станi розгляду.
9. Вищим адмiнiстративним судом України розглянуто справу № К/9991/43500/13 за позовом ПАТ
«Нiкопольський хлiбокомбiнат» до Нiкопольської об`єднаної податкової iнспекцiї про визнання 
нечинним податкових повiдомлень-рiшень провадження щодо якої було вiдкрито 
Днiпропетровським окружним адмiнiстративним судом у 2009 роцi. Розмiр позовних вимог – 
3000000,00 грн. Податковi повiдомлення-рiшення скасованi.
10. Вищим адмiнiстративним судом України розглянуто справа № К/800/64410/13 за позовом ПАТ
«Нiкопольський хлiбокомбiнат» до Нiкопольської об`єднаної податкової iнспекцiї про визнання 
нечинним податкових повiдомлень-рiшень провадження щодо якої було вiдкрито 
Днiпропетровським окружним адмiнiстративним судом у 2008 роцi. Розмiр позовних вимог – 
3000000,00 грн. Податковi повiдомлення-рiшення скасованi.
11. Апеляцiйним судом Херсонської областi 18.11.2013 р. вiдкрито провадження у справi № 
11кп/791/285/14 за позовом Старикова В.К. до ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» про стягнення
моральної шкоди. Розмiр позовних вимог – 95000,00 грн. Справа знаходиться у станi розгляду.
12. Нiкопольським мiськрайонним судом Днiпропетровської областi у 2013 роцi вiдкрито справу 
№ 182/7756/13-б за позовом Чуприни А.П. до Головного бухгалтера ПАТ "Нiкопольський 
хлiбокомбiнат" про накладення стягнення за адмiiстративнi правопорушення (порушення 
веденння податкового облiку). Розмiр позовних 85,00 грн. В наслiдок розгляду справи 
Нiкопольським мiськрайонним судом Днiпропетровської областi винесена постанова 11.10.2013 р.,
вiдповiдно до якої накласти на головного бухгалтера Бреус О.I. Адмiнiстративний штраф в розмiрi
85,00 грн. Штраф сплачений у повному осязi.
Дочiрних Пiдприємств у Товариства не має.

Інша  інформація,  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: 

д/н



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого 
призначення:

19588 26897 0 0 19588 26897

будівлі та 
споруди

14153 13930 0 0 14153 13930

машини та 
обладнання

4379 12320 0 0 4379 12320

транспортні 
засоби

1016 617 0 0 1016 617

інші 40 30 0 0 40 30

2. Невиробничого
призначення:

105 95 0 0 105 95

будівлі та 
споруди

102 92 0 0 102 92

машини та 
обладнання

0 0 0 0 0 0

транспортні 
засоби

0 0 0 0 0 0

інші 3 3 0 0 3 3

Усього 19693 26992 0 0 19693 26992

Опис Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням емiтента. 
Термiни користування зосновними засобами (за групами):
- будiвлi та споруди - 15-80 рокiв;
- машини та обладнання - 2-30 рокiв;
- транспортнi засоби - 5-20 рокiв;
- виробниче та офiсне обладнання - 5-12 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 100581 тис.грн.. Ступiнь 
зносу основних засобiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає 73,16%. Ступiнь 
використання - 100%. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 26992 
тис.грн., знос - 73589 тис.грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв емiтента не вiдбувалось. 
Обмежень щодо використання майна емiтента - не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. 
грн) 

8700 14723

Статутний капітал 
(тис. грн.) 

5000 5000

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн) 

5000 5000

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства на початок звiтного перiоду вiдбувався 



вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року), з 
урахуванням Положення (стандарта) бухгалтерського облiку 2 "Баланс",затвердженого Наказом
Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося 
за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх 
перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i 
платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду вiдбувався 
вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року), з 
урахуванням Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 
"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: 
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- 
Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв 
- Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на початок звiтного перiоду (14723 тис.грн. ) 
бiльше скоригованого статутного капiталу Товариства (5000 тис.грн. ) на 9723 тис. грн.. 
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду (8700 тис.грн. ) 
бiльше скоригованого статутного капiталу Товариства (5000 тис.грн. ) на 3700 тис. грн. Це 
вiдповiдає вимогам п. 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Дата

виникнення
Непогашена частина

боргу (тис. грн.)
Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:  

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним 
випуском):

X 0 X X

за іпотечними цінними паперами 
(за кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

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

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 238 X X

Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 7465 X X

Інші зобов'язання X 19756 X X

Усього зобов'язань X 27459 X X

Опис: Зобов`язання Товариства за станом на кiнець звiтного перiоду у сумi 27459 тис. 
грн. вiдповiдають даним бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції



№
з/п

Основний
вид

продукції

у натуральній
формі (фізична

од. вим.)

у грошовій
формі

(тис.грн.)

у відсотках до
всієї

виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична

од. вим.)

у грошовій
формі (тіс.

грн.)

у відсотках до
всієї

реалізованої
продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Хлiб

пшеничний
6184 тонн 27732 59.0 6179 тонн 27690 59.0

2.
Хлiб житньо-
пшеничний

1177 тонн 4644 9.9 11476 тонн 4612 9.8

3.
Вироби
здобнi

1282 тонн 7441 15.8 1281 тонн 7416 15.8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1 2 3

1. Матерiальнi витрати 62.7

2. Витрати на оплату працi 18.9

3. Вiдрахування на соцiальнi заходи 6.8

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції. 



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

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії
Вид інформації

1 2 3

28.02.2013 01.03.2013
Відомості про зміну складу

посадових осіб емітента 

24.04.2013 25.04.2013
Відомості про зміну складу

посадових осіб емітента 

25.04.2013 25.04.2013 Спростування 

24.04.2013 25.04.2013
Відомості про зміну складу

посадових осіб емітента 

24.04.2013 25.04.2013
Відомості про зміну складу

посадових осіб емітента 

24.04.2013 25.04.2013
Відомості про зміну складу

посадових осіб емітента 

23.05.2013 23.05.2013 Спростування 

23.05.2013 23.05.2013 Спростування 

24.04.2013 23.05.2013
Відомості про зміну складу

посадових осіб емітента 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

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

ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА
ФIРМА "АУДИТ-ПРОФI"

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

20277620

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49064, Днiпропетровська обл., м.
Днiпропетровськ, вул. Качалова, буд.

1

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

0080 26.01.2001

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

д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)

Приватна аудиторська фiрма
„АУДИТ-ПРОФI”
м.Днiпропетровськ, вул. Качалова, буд 1
поточний рахунок 26001060806752 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299
свiдоцтво про внесення в Реєстр суб єктiв аудитрської дiяльностi № 00080,
видане на основi рiшення Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001р.№98

Вих. № 1 вис/21-01-1/14 вiд 29.04.2014 р. 

Аудиторський висновок ( Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi 
Публiчного акцiонерного товариства 
«Нiкопольський хлiбокомбiнат»
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року.



КЕРIВНИЦТВУ ТА AКЦIОНЕРАМ 
ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат»
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми, приватнa аудиторськa фiрмa «Аудит-профi», що здiйснює професiйну дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №0080, виданого 
рiшенням Аудиторської Палати України вiд
26. 01.2001 р. № 98, термiн дiї якого продовжений рiшенням Аудиторської палати вiд 23.12.2010р. реєстрацiйний № 
224/3 до 23.12.2015р, провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства 
«Нiкопольський хлiбокомбiнат» ( далi по тексту - „ Товариство ”) (код ЄДРПОУ 00381381), мiсцезнаходження 
53207,Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, вул. Першотравнева, буд.22/1, (дата державної реєстрацiї 30. 08.1996 р.) за 
2013 рiк, що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2013 року, звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк, 
звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк, звiт про власний капiтал за 2013 рiк, стислий виклад суттєвих облiкових 
полiтик та iншi пояснювальнi примiтки, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо 
застосованих П(С)БО на МСФЗ. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
Вiдповiдальнiсть аудитора за фiнансову звiтнiсть
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають 
вiд нас дотримання етичних вимог, а також, планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, 
що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття 
у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв 
суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих 
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання 
попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також 
оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським 
персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi. 
Фiнансова звiтнiсть є звiтнiстю загального призначення, складена управлiнським персоналом замовника вiдповiдно до 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Дана концептуальна основа фiнансової звiтностi є прийнятною. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 
Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки
Нас призначили аудиторами Товариства 21 сiчня 2014р., тому ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю запасiв на 
початок та кiнець 2013 року. У нас не було можливостi впевнитися у кiлькостi запасiв, утримуваних на 31 грудня 2012 
р та 2013р., вартiсть яких вiдображена у балансi у сумi 1493 тис.грн. та 1926 тис.грн вiдповiдно через виконання 
альтернативних процедур. У зв’язку з цим ми не змогли визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях 
запасiв, вiдображених чи не вiдображених в облiку, а також елементiв, що формують звiт про фiнансовi результати.
Ми не мали змоги отримати достатнi i належнi аудиторськi докази щодо iнших фiнансових iнвестицiй в сумi 1336 
тис.грн.. на 31 грудня 2012р , оскiльки нам не був наданий доступ до фiнансової iнформацiї. Тому ми не змогли 
пiдтвердити пов’язану з цим питанням частину активiв та фiнансового результату товариства, якi могли б 
корегуватись. 
Товариство не виконувало вимоги МСБО «Iнвестицiйна нерухомiсть». Облiковi записи Товариства свiдчать,що 
Товариство повинно було вiдобразити основнi засоби, переданi в оренду, як iнвестицiйну нерухомiсть в сумi 2216 
тис.грн по залишковiй вартостi.
Товариство не виконувало вимоги МСБО «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки». Облiковi записи
Товариства свiдчать, що Товариство повинно було вiдобразити помилку минулого перiода в частинi нарахування 
вiдсоткiв по кредиту в сумi 2493 тис.грн шляхом перерахування залишкiв власного капiталу.Фактично дана сума 
вiднесена на збиток 2013р. Вiдповiдно, якщо б виправлення помилки попереднього перiоду було б виключене з 
прибутку або збитку за перiод, у якому виявлено помилку, iншi операцiйнi витрати зменшились б на 2493 
тис.грн.,збиток 2013р. зменшився б на 2493 тис.грн. 
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi “Пiдстава для висловлення 
умовно-позитивної думки”, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю, в усiх суттєвих 
аспектах, про фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Нiкопольський хлiбокомбiнат» на 31 грудня 2013
року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв та рух власного капiталу за фiнансовий рiк, що закiнчився на 
зазначену дату, вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф 



Звертаємо увагу на iснування ризикiв подальшого функцiонування товариства. Такi ризики обумовленi зовнiшнiми 
чинниками. Ризики пов’язанi: з загальною економiчною ситуацiєю в свiтi та Українi; полiтичною ситуацiєю в державi 
Україна; можливим змiненням законодавства у сферах регулювання дiяльностi та оподаткування, iнше. При цьому 
вважаємо, що управлiнський персонал товариства вiдповiдно використовує припущення про безперервнiсть 
дiяльностi. Наша думка не модифiкована щодо цього питання.

Висновок ( Звiт ) щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшень 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. № 1360 «Про затвердження вимог до 
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої 
позики)» 

Думка щодо iншої допомiжної iнформацiї вiдповiдно до вимог при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 
затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року № 1360

Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв Товариства на звiтну дату 31.12.2013 р., що наведена в табл. №.2 р 
ХI iнформацiї емiтента вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж 
фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та 
подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю не встановлено.

Ми пiдтверджуємо, що значнi правочини емiтентом проводилися у вiдповiдностi до чинного законодавства.
Ми пiдтверджуємо, що iнформацiя про стан корпоративного управлiння, що наведена в додатку 39 iнформацiї 
емiтента, є достовiрної та вiдображає дiйсний стан корпоративного управлiння. Пiдроздiл внутрiшнього аудиту на 
Товариствi не створений. На нашу думку, стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам Закону 
України «Про акцiонернi товариства».
Ми пiдтверджуємо, що нами при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури по оцiнцi ризикiв суттєвого 
викривлення, в тому числи в наслiдок шахрайства.

Аудиторський висновок складено на 11 (ти) аркушах у 3-х примiрниках.
Додатки:
Додаток 1 – „Баланс” на 31 грудня 2013 рiк.,
Додаток 2 - „Звiт про фiнансовi результати” за 2013рiк.
Додаток 3 – «Звiт про рух грошових коштiв» за 2013 рiк
Додаток 4 – «Звiт про власний капiтал» за 2013 рiк
Додаток 5 –«Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi» за 2013 рiк 
Додаток 6 – Продовження примiток до рiчної звiтностi за 2013 рiк

Основнi вiдомостi про аудитора
Приватна аудиторська фiрма «АУДИТ-ПРОФI» (свiдоцтво № 0080 про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, 
виданого АПУ 26.01.2001 р рiшення № 98) 
. 
Мiсцезнаходження – м. Днiпропетровськ , 
49064, м.Днепропетровск
вул. Качалова, буд 1 
(тел. 0662907740) .
Аудит проводився на пiдставi договору 
вiд « 21» сiчня 2013 р. № 21-01-1/14
Аудит було проведено з «21» сiчня 2013 р.
по «29» квiтня 2014 р.

Директор ПАФ”Аудит-профi”,
Аудитор України Кузнецова О.В.

м. Днiпропетровськ 29 квiтня 2014 року
вул. Качалова, буд 1 
сертифiкат аудитора серiї А № 005034, вiд 26.12.01 р., 
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм № 0080, 
видане рiшенням Аудиторської палати вiд 26.01.2001 р 

д/н

д/н



д/н



Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2013 1 0

2 2012 1 0

3 2011 1 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 (запишіть): д/н Ні

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

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 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 (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть): Останнi три роки позачерговi збори акцiонерiв не проводились Ні

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 3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років? 
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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) Комiтети у складi Наглядової ради
не створювались

Інші (запишіть) д/н

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 (запишіть) Посада корпоративного секретаря в
Товариствi не створювалась

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): д/н X

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, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 3

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

Загальні
збори

акціонерів 

Наглядова
рада 

Виконавчий
орган 

Не належить
до компетенції

жодного



органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету

Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

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 Так

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): Зазначених та iнших документiв в
товариствi не iснує



Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства?

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у
пресі,

оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних НКЦПФР
про ринок цінних

паперів 

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

Інформація
розміщується

на власній
інтернет-
сторінці

акціонерного
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так

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

Ні Так Так Ні Так

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Ні 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) Ні

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): Товариство не визначилось щодо необхiдностi та способу 
залучення iнвестицiй 



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 протягом 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) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

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: 
Товариство не має Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
Товариство не має Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння 

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

Товариство не має Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

за ЄДРПОУ 00381381

Територія за КОАТУУ 1211600000

Організаційно-
правова форма 
господарювання

за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

за КВЕД 10.71

Середня кількість 
працівників

275

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса
53207 Днiпропетровська обл.,

Нiкопольський р-н, м. Нiкополь, вул.
Першотравнева, буд. 22/1

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив Код рядка
На початок

звітного періоду
На кінець

звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 2 0 6

первісна вартість 1001 80 80 80

накопичена амортизація 1002 78 80 74

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0

Основні засоби: 1010 19693 26992 5849

первісна вартість 1011 92462 100581 15064

знос 1012 72769 73589 9215

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0

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

1030 10 10 0

інші фінансові інвестиції 1035 1336 1336 8070

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 21041 28338 13925

II. Оборотні активи

Запаси 1100 1493 1926 1187

Виробничі запаси 1101 0 0 0

Незавершене виробництво 1102 0 0 0

Готова продукція 1103 0 0 0

Товари 1104 0 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 665 1640 685

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 1270 3259 3858

з бюджетом 1135 6 3 1

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0

з нарахованих доходів 1140 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 190 347 191

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 728 545 183

Готівка 1166 0 0 0

Рахунки в банках 1167 0 0 0

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0



резервах незароблених премій 1183 0 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 64 101 33

Усього за розділом II 1195 4416 7821 6138

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

1200 0 0 0

Баланс 1300 25457 36159 20063

Пасив Код рядка
На початок

звітного періоду
На кінець

звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5000 5000 5000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 14386 14168 0

Додатковий капітал 1410 5643 5643 5643

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 0 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -10306 -16111 -6629

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 14723 8700 4014

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 4615

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

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

1531 0 0 0

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

1532 0 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду)

1533 0 0 0

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



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 0 0 4615

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 8685

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610 0 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 3493 18501 1694

за розрахунками з бюджетом 1620 86 238 200

за у тому числі з податку на прибуток 1621 30 102 0

за розрахунками зі страхування 1625 186 228 252

за розрахунками з оплати праці 1630 386 472 538

за одержаними авансами 1635 0 0 0

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 6583 8020 65

Усього за розділом IІІ 1695 10734 27459 11434

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

1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800 0 0 0

Баланс 1900 25457 36159 20063

Примітки д/н

Керівник Рудовський Юрiй Борисович

Головний бухгалтер Бреус Олена Iванiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

за ЄДРПОУ 00381381

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

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

2000 46896 36585

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2050 ( 37531 ) ( 29529 )

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

Валовий:
 прибуток 2090 9365 7056

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

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

2105 0 0

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 747 1699

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 2313 ) ( 1823 )

Витрати на збут 2150 ( 9736 ) ( 6907 )

Інші операційні витрати 2180 ( 3497 ) ( 3643 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 ( 0 ) ( 0 )



Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 0 0

 збиток 2195 ( 5434 ) ( 3618 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 66 8128

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )

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

Інші витрати 2270 ( 256 ) ( 8141 )

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

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 0 0

 збиток 2295 ( 5624 ) ( 3631 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -398 -46

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 0 0

 збиток 2355 ( 6022 ) ( 3677 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом

2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -6022 -3677

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 31071 25555

Витрати на оплату праці 2505 9390 7905

Відрахування на соціальні заходи 2510 3387 2912

Амортизація 2515 3523 544

Інші операційні витрати 2520 2211 1408

Разом 2550 49582 38324



ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 20000000 20000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 20000000 20000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.30 -0.18

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 -0.30 -0.18

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н

Керівник Рудовський Юрiй Борисович

Головний бухгалтер Бреус Олена Iванiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

за ЄДРПОУ 00381381

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 55261 46226

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 264 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 0 0

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 0 0

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 6847 2396

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 40286 ) ( 34613 )

Праці 3105 ( 7635 ) ( 6613 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3758 ) ( 3276 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2657 ) ( 3517 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів

3118 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )

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



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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

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

Інші витрачання 3190 ( 7847 ) ( 58 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 189 545

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 0

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( 372 ) ( 0 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -372 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 0 0

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -183 545

Залишок коштів на початок року 3405 728 183

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 545 728

Примітки д/н

Керівник Рудовський Юрiй Борисович

Головний бухгалтер Бреус Олена Iванiвна

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

за ЄДРПОУ 00381381

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

Стаття Код рядка
За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування

3500 0 0 0 0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505 0 X 0 X

збільшення (зменшення) 
забезпечень

3510 0 0 0 0

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць

3515 0 0 0 0

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520 0 0 0 0

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі

3521 0 0 0 0

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

3522 0 0 0 0

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

3523 0 0 0 0



вибуття

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій

3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів

3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів

3550 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів

3552 0 0 0 0

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

3553 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості

3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів

3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів

3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань

3560 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної 
діяльності

3570 0 0 0 0

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

3561 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом

3562 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування

3563 0 0 0 0

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

3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів

3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань

3567 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності

3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 X 0 X



необоротних активів 3205 0 X 0 X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 0 X 0 X

дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення 
позик

3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 0 X 0 X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 X 0 X ( 0 )

необоротних активів 3260 X 0 X 0

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності

3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві

3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди

3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві

3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності

3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період

3400 0 0 0 0



Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів

3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д/н

Керівник д/н

Головний бухгалтер д/н



КОДИ

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

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ

ХЛIБОКОМБIНАТ"
за ЄДРПОУ 00381381

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Стаття Код рядка
Зареєстрований

капітал
Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на 
початок року

4000 5000 14386 5643 0 -10306 0 0 14723

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення 
помилок

4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований 
залишок на 
початок року

4095 5000 14386 5643 0 -10306 0 0 14723

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період

4100 0 0 0 0 -6022 0 0 -6022

Інший сукупний
дохід за звітний 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0



період

Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені 
курсові різниці

4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний 
дохід

4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл 
прибутку:
Виплати 
власникам 
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до 
резервного 
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0



Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески 
учасників:
Внески до 
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
капіталу:
Викуп акцій 
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж 
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання 
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
частки в капіталі

4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в 
капіталі

4290 0 -218 0 0 217 0 0 -1

Придбання 
(продаж) 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0



неконтрольованої
частки в 
дочірньому 
підприємстві

Разом змін у 
капіталі

4295 0 0 0 0 0 0 0 0

Залишок на 
кінець року

4300 5000 14168 5643 0 -16111 0 0 8700

Примітки д/н

Керівник Рудовський Юрiй Борисович

Головний бухгалтер Бреус Олена Iванiвна



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

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi 
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Нiкопольський хлiбокомбiнат» зареєстроване згiдно з
чинним законодавством України. Спочатку пiдприємство було створено як державне 
пiдприємство i стало вiдкритим акцiонерним товариством вiдповiдно до законодавства України та 
наказу Регiонального вiддiлення фонду держмайна України по Днiпропетровськiй областi вiд 30 
серпня 1996 року,згiдно закону України "Про господарськi товариства" та Декрету Кабiнета 
Мiнiстрiв України "Про особливостi приватизацiю майна державних пiдприємств в 
агропромисловому комплексi" № 51-93 вiд 17.05.1993р.
У травнi 2011, у зв'язку зi змiною назви, ВАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» було 
перереєстровано як Публiчне Акцiонерне Товариство «Нiкопольський хлiбокомбiнат» згiдно з 
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. 
ПАТ"Нiкопольський хлiбокомбiнат" входить до числа великих виробникiв хлiба та 
хлiбобулочних, кондитерських виробiв. Цеха та виробничi лiнii ПАТ"Нiкопольський 
хлiбокомбiнат" орiєнтованi на виробництво хлiба, хлiбобулочних та кондитерських виробiв. 
Юридична адреса ПАТ: вул.Першотравнева ,б.22/1, м.Нiкополь, Днiпропетровська область, 53207,
Україна. 
2. Основнi положення облiкової полiтики 
1.Стандарти, змiни та тлумачення iснуючих стандартiв, що ще не набрали чинностi та не прийнятi 
попередньо ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат»
На дату пiдписання даних фiнансових звiтiв були опублiкованi деякi новi стандарти, змiни та 
тлумачення до iснуючих стандартiв, проте вони не набрали чинностi та не були прийнятi ПАТ 
попередньо.
Керiвництво вважає, що всi цi документи будуть прийнятi в облiковiй полiтицi ПАТї в першому 
перiодi, який починається пiсля набрання чинностi документа. Iнформацiя щодо нових стандартiв, 
змiн та тлумачень, якi, як очiкується, матимуть вiдношення до фiнансової звiтностi ПАТ, 
викладена нижче. Деякi iншi новi стандарти та тлумачення були опублiкованi, проте очiкується, 
що вони не матимуть значного впливу на фiнансову звiтнiсть ПАТ.
Стандарти та тлумачення, виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку:
Вступає в силу, починаючи з або пiсля:
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти:Класифiкацiя та Оцiнка”: 1 сiчня 2015
Змiна дo МСБО 32: “Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань”: 1 сiчня 2014
2. Стосовно стандартiв МСФЗ та змiн
Керiвництво очiкує, що, коли вище названi стандарти та тлумачення вступлять в силу в майбутнiх 
перiодах, це iстотно не вплине на фiнансову звiтнiсть ПАТ.
3. Суттєвi облiковi полiтики
3.1 Висловлення вiдповiдностi до МСФЗ
Фiнансовий звiт за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., складений вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi. тому звiтнiсть за 2013 рiк вважається попередньою, в нiй не 
наводиться порiвняльна iнформацiя за 2013 рiк (крiм балансу).
Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2013 р., є бухгалтерськi 
полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ.
ПАТ перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року 
вiдповiдно до положень МСФЗ 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi". 
Керуючись МСФЗ 1,ПАТ обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 
року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Компанiї складатиється вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були 
розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень 



Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного
комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та 
дiяли на дату складання фiнансової звiтностi. 
МСФЗ 1 вимагає вiд компанiї, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на 
дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ
1, компанiї якi застосовують МСФЗ у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 1 сiчня 2012 року, 
що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. 
Концептуальною основою фiнансової звiтностi ПАТ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, є 
МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". 
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною 
вартiстю.Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, 
крiм випадкiв, де вказано iнше. 
3.2 Основа складання
Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик, що були застосованi при складаннi фiнансової 
звiтностi, наведено далi.
Валютою представлення фiнансових звiтiв є українська гривня. Фiнансовi звiти складенi на основi 
iсторичної собiвартостi. 
Складання фiнансових звiтiв вимагає вiд управлiнського персоналу здiйснення попереднiх 
облiкових оцiнок та припущень, що впливають на вiдображенi в звiтностi суми активiв i 
зобов’язань, а також розкриття iнформацiї про непередбаченi активи та зобов’язання на звiтну 
дату, а також на вiдображенi в звiтi про прибутки та збитки. Внаслiдок невизначеностi, яка 
притаманна таким попереднiм оцiнкам, фактичнi результати, вiдображенi в майбутнiх перiодах, 
можуть ґрунтуватися на сумах, що вiдрiзняються вiд таких попереднiх оцiнок.
3.3 Представлення фiнансової звiтностi
Фiнансовi звiти представленi у вiдповiдностi з МСБО 1 «Представлення фiнансових звiтiв» 
(редакцiя 2007 р.). ПАТ вирiшило представляти «Звiт про сукупнi доходи» як один звiт.
3.4 Використання попереднiх оцiнок та припущень
Цi фiнансовi звiти мiстять попереднi оцiнки управлiнського персоналу ПАТ стосовно вартостi 
визнаних активiв, зобов’язань, доходiв, витрат та фiнансових зобов’язань. В основному цi 
попереднi оцiнки охоплюють:
- попереднi оцiнки строкiв корисної експлуатацiї основних засобiв;
- резерв сумнiвних боргiв.
Хоча попереднi оцiнки базуються на найкращiй оцiнцi, доступнiй станом на кiнець дня 31 грудня 
2013 р., майбутнi подiї можуть вимагати змiнення цих попереднiх оцiнок (збiльшення чи 
зменшення) у наступнi роки. Будь-яка змiна в облiковiй оцiнцi буде вiдображатися у вiдповiдних 
статтях Звiту про сукупнi доходи.
Облiк iнфляцiї 
До 2001 року Україна розглядалася як країна з гiперiнфляцiйною економiкою. Для вiдповiдностi 
вимогам МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" у фiнансовiй звiтностi повиннi 
були використовуватися суми, вираженi в одиницi вимiру, що дiяла на звiтну дату. Починаючи з 1 
сiчня 2001 року, Україна бiльше не розглядається як країна з гiперiнфляцiйною економiкою. Суми,
вираженi в одиницi вимiру, яка дiяла на кiнець 2000 року, були використанi як основа для 
вiдображення балансової вартостi у фiнансових звiтностях наступних перiодiв. 
3.5 Нематерiальнi активи та дiяльнiсть з дослiджень та розробок 
Нематерiальнi активи Компанiї включають наступнi класи:
- Програмне забезпечення;
- Iншi нематерiальнi активи.
Облiк усiх класiв нематерiальних активiв здiйснюється за собiвартостi. Амортизацiя 
нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Лiквiдацiйна 
вартiсть нематерiальних активiв встановлюється на рiвнi нуля. Термiни корисного використання, 
якi застосовуються до нематерiальних активiв, встановлюються iндивiдуально до кожного, але не 
перевищують 10 рокiв.
ПАТ не розмежує стадiю дослiджень та стадiю розробок у межах внутрiшнiх проектiв зi створення



нематерiальних активiв та облiковує витрати на такi проекти як тi, що були понесенi у зв’язку зi 
стадiєю дослiджень.
3.6 Основнi засоби
3.6.1 Основнi засоби – облiкова модель
У 2013 роцi ПАТ не здiйснювало переоцiнку основних засобiв 
Пiдприємство може переоцiнювати об’єкт основних засобiв, якщо залишкова вартiсть цього 
об’єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу у iдповiдностi до 
МСБО 16 «Основнi засоби». 
У разi переоцiнки об’єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об’єктiв 
групи основних засобiв, до якої належить цей об’єкт. 
Сума дооцiнки залишкової вартостi об’єкта основних засобiв включається до складу додаткового 
капiталу, а сума уцiнки - до складу витрат. 
У разi наявностi (на дату проведення чергової (останньої) дооцiнки об’єкта основних засобiв) 
перевищення суми попереднiх уцiнок об’єкта i втрат вiд зменшення його корисностi над сумою 
попереднiх дооцiнок залишкової вартостi цього об’єкта i вигiд вiд вiдновлення його корисностi, 
сума чергової (останньої) дооцiнки, але не бiльше зазначеного перевищення, включається до 
складу доходiв звiтного перiоду, а рiзниця (якщо сума чергової (останньої) дооцiнки бiльше 
зазначеного перевищення) спрямовується на збiльшення iншого додаткового капiталу.
У разi наявностi (на дату проведення чергової (останньої) уцiнки об’єкта основних засобiв) 
перевищення суми попереднiх дооцiнок об’єкта i вигiд вiд вiдновлення його корисностi над сумою
попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об’єкта i втрат вiд зменшення його корисностi сума 
чергової (останньої) уцiнки, але не бiльше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення
iншого додаткового капiталу, а рiзниця (якщо сума чергової (останньої) уцiнки бiльше зазначеного
перевищення) включається до витрат звiтного перiоду.
3.6.2 Основнi засоби 
Клас «Земля» облiковується компанiєю за моделлю переоцiнки за вирахуванням будь-якого 
резерву на знецiнення. Амортизацiйнi вирахування на землю не нараховуються. 
Клас «Будiвлi та споруди» облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням амортизацiї. 
Пiдприємство може проводити переоцiнку.Збiльшення балансової вартостi основних засобiв у 
зв’язку з переоцiнкою визнається безпосередньо в капiталi за статтею «Переоцiнка основних 
засобiв», а також вiдображається у Звiтi про сукупнi доходи.
Дооцiнка об’єкта основних засобiв (у тому числi землi), що буде включена до власного капiталу не
амортизується протягом перiоду корисного використання, а у повнiй сумi переноситься до 
нерозподiленого прибутку, коли вiдбувається припинення визнання активу (лiквiдацiя, реалiзацiя 
тощо).
Всi iншi класи основних засобiв наводяться за собiвартiстю, за вирахуванням амортизацiї. 
Амортизацiя не нараховується упродовж перiоду будiвництва та в перiод пiдготовки основних 
засобiв до введення в експлуатацiю. 
Прибуток або збиток, що виникає вiд вибуття активу визначається як рiзниця мiж надходженнями 
вiд вибуття та балансовою вартiстю активу та визнається в Звiтi про сукупнi доходи. 
Амортизацiю основних засобiв обчислюють на прямолiнiйнiй основi протягом попередньо 
встановлених строкiв корисної експлуатацiї активiв:
Будiвлi та споруди: 15-80 рокiв
Машини та обладнання: 2-30 рокiв
Транспортнi засоби: 5-20 рокiв
Виробниче та офiсне обладнання: 5-12 рокiв
Лiквiдацiйна вартiсть усiх класiв основних засобiв встановлена на рiвнi нуля.
На малоцiннi необоротнi матерiальнi активи, що мають термiн корисного використання бiльше 
одного року та вартiсть менше 2500 грн. нараховується знос у розмiрi 100% первiсної вартостi у 
момент передачi таких об’єктiв в експлуатацiю. 
Витрати на технiчне обслуговування, понесенi в процесi використання основних засобiв, та 
використанi для технiчного обслуговування активiв i для одержання первiсно визначених 
економiчних вигод вiд використання таких активiв, визнаються як витрати перiоду. Змiни та 



полiпшення, що можуть збiльшити вартiсть використання, подовжити строк корисної експлуатацiї
активiв або покращити якiсть активiв, капiталiзуються.
Незавершене будiвництво складається з витрат, прямо пов’язаних iз спорудженням основних 
засобiв, включаючи вiдповiдний розподiл прямо вiднесених до нього змiнних накладних витрат, 
понесених при будiвництвi. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя 
незавершеного будiвництва, на тiй самiй основi, що й iнших об’єктiв основних засобiв, 
починається, коли активи стають доступними для використання, тобто коли вони встановленi у 
вiдповiдному мiсцi та перебувають у станi, в якому вони придатнi до експлуатацiї, у спосiб 
визначений управлiнським персоналом.
3.7 Знецiнення матерiальних та нематерiальних активiв
На кожну дату балансу ПАТ переглядає балансову вартiсть матерiальних i нематерiальних активiв,
щоб визначити, чи iснує ознака того, що цi активи зазнали збитку вiд знецiнення. Якщо така 
ознака iснує, попередньо оцiнюють суму очiкуваного вiдшкодування активу, щоб визначити обсяг 
збитку вiд зменшення корисностi (якщо вiн є). Коли неможливо попередньо оцiнити суму 
очiкуваного вiдшкодування окремого активу, Компанiя попередньо оцiнює вартiсть монетарної 
статтi, до якої вiдноситься цей актив.. Якщо є можливiсть iдентифiкувати обґрунтовану та 
послiдовну основу розподiлу, корпоративнi активи розподiляють на iндивiдуальнi монетарнi 
одиницi, якi генерують грошовi кошти; в iнших випадках їх розподiляють на найменшi групи 
монетарних одиниць для яких можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу розподiлу.
Сума очiкуваного вiдшкодування – це бiльша з двох оцiнок: справедлива вартiсть за вирахуванням
витрат на продаж або вартiсть при використаннi. Оцiнюючи вартiсть при використаннi, 
попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки дисконтують до їхньої теперiшньої вартостi, 
застосовуючи ставку дисконту до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi 
грошей у часi та ризики, характернi для активу, для якого попереднi оцiнки майбутнiх грошових 
потокiв не коригувалися.
Якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу попередньо оцiнюється меншою, нiж його 
балансова вартiсть, балансову вартiсть активу зменшують до суми його очiкуваного 
вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi визнається негайно у прибутку або збитку, якщо
вiдповiдний актив не облiковується за переоцiненою сумою; у цьому випаду збиток вiд зменшення
корисностi розглядається як уцiнка.
Якщо збиток вiд зменшення корисностi у подальшому сторнується, балансову вартiсть активу 
збiльшують до переглянутої попередньої оцiнки суми її очiкуваного вiдшкодування, але таким 
чином, щоби збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була би 
визнана, якби не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi для цього активу у попереднi 
роки.
Сторнування збитку вiд знецiнення визнається негайно у прибутку чи збитку, якщо вiдповiдний 
актив не облiковується за переоцiненою сумою; у цьому випадку сторнування збитку вiд 
знецiнення розглядаються як дооцiнка.
3.8 Запаси
Запаси ПАТ облiковуються за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю 
реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, переробку та iншi витрати, понесенi пiд час 
доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Витрати на придбання складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв, а також 
витрат на транспортування, робiт з навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо 
пов’язаних з придбанням будь-якого предмета.
Витрати на переробку включають прямi та накладнi (постiйнi та змiннi) виробничi витрати.
Iншi витрати включаються в собiвартiсть запасiв лише тiєю мiрою, якою вони були понесенi при 
доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Не включаються до собiвартостi запасiв та вiдносяться на витрати перiоду, у якому вони були 
понесенi, наступнi витрати:
- понаднормовi суми вiдходiв матерiалiв, оплати працi та iнших виробничих витрат;
- витрати на зберiгання, крiм тих витрат, якi зумовленi виробничим процесом i є необхiдними для 



наступного етапу виробництва;
- адмiнiстративнi накладнi витрати, не пов’язанi з доставкою запасiв до їх теперiшнього 
мiсцезнаходження та приведенням у теперiшнiй стан;
- витрати на продаж.
Якщо запаси пошкодженi, повнiстю або частково застарiли або цiна їх продажу знизилася, їх 
вартiсть списується до чистої вартостi реалiзацiї. Таке списання можливе на iндивiдуальнiй основi 
або за подiбними та взаємопов’язаними групами запасiв. Приведення собiвартостi запасiв до 
чистої вартостi реалiзацiї здiйснюється за результатами щорiчної iнвентаризацiї. Попередня оцiнка
чистої вартостi реалiзацiї визначається виходячи з призначення запасiв, коливань цiн на запаси або
продукцiю, яка з них виробляється, вiдновлюваної собiвартостi запасiв та iнших чинникiв. 
Вибуття запасiв у виробництво, в результатi продажу або з iнших причин здiйснюється за методом
ФИФО.
3.9 Забезпечення (Резерви)
Резерви створюються в разi, якщо: :
- ПАТ має теперiшню заборгованiсть (юридичну або виробничу) внаслiдок минулої подiї;
- iснує ймовiрнiсть, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним 
для погашення заборгованостi;
- можливо достовiрно оцiнити суму заборгованостi.
Сума, у якiй визнається резерв, є найкращою попередньою оцiнкою витрат, необхiдних для 
погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу. Резерви використовується тiльки для тих 
витрат, для яких вони були сформованi. 
Всi забезпечення переглядаються на кожну звiтну дату та коригуються для представлення 
поточної найточнiшої оцiнки.
3.10 Умовнi зобов’язання та активи
Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансових звiтах. Iнформацiю про них розкривають у 
Примiтках до фiнансових звiтiв, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, є вiрогiдною.
3.11 Фiнансовi iнструменти
Фiнансовий iнструмент є будь-яким контрактом, який збiльшує фiнансовi активи одного суб’єкта 
господарювання i фiнансовi зобов’язання або iнструменти власного капiталу iншого суб’єкта 
господарювання. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання визнаються, коли ПАТ стає однiєю iз
сторiн такого контракту. 

Визнання фiнансових активiв припиняється, коли закiнчується строк дiї договiрних прав на 
отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу або вiдбувається їх передача та вiдповiдно 
усiх ризикiв та винагород вiд володiння фiнансовим активом. 
Визнання фiнансових зобов’язань припиняється, коли вони погашенi, припиненi чи анульованi.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи чи фiнансовi зобов’язання оцiнюються за їх 
справедливою вартiстю плюс витрати на операцiї, якi прямо вiдносяться до їх придбання або 
випуску.
В подальшому фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання оцiнюються, як зазначено нижче.

Фiнансовi активи
Фiнансовi активи ПАТ складаються з грошових коштiв, торговельної та iншої дебiторської 
заборгованостi. 
Для оцiнки фiнансових активiв пiсля первiсного визнання використовується класифiкацiя за 
такими категорiями: 
- Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 
(класифiкуються як утримуванi для продажу) – придбанi або створенi з метою продажу 
(перепродажу) в найближчому майбутньому. Продаж, як правило, вiдображає активний та 
постiйний процес продажу i придбання, а фiнансовi активи, утримуванi для цього, як правило, 
використовуються з метою отримання прибутку вiд короткострокових коливань цiни.
- Позики та дебiторська заборгованiсть – наданi позики, та дебiторська заборгованiсть за 



реалiзованi товари (роботи, послуги). 
Призначення фiнансових активiв переоцiнюється на кожну звiтну дату, на яку доступний вибiр 
класифiкацiї або облiкового пiдходу.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю, за винятком 
позик та дебiторської заборгованостi, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, 
застосовуючи метод ефективної вiдсоткової ставки.
Вiдсотки та iншi грошовi потоки вiд утримання фiнансових активiв визнаються у складi доходiв 
чи витрат на дату нарахування, незалежно вiд того, як оцiнюється вiдповiдна балансова вартiсть 
фiнансових активiв. 
Визнання фiнансових активiв припиняється, коли вiдбувається їх передача i передаються в 
основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi. 
На кожну дату балансу пiдприємство оцiнює, чи є об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть 
фiнансового активу зменшилася. Величина резерву сумнiвних боргiв щодо торгiвельної та iншої 
дебiторської заборгованостi,встановлюється на пiдставi аналiзу платоспроможностi дебiторiв . 
Фiнансовi зобов’язання 
Фiнансовi зобов’язання ПАТ складаються з банкiвських позик, торговельної та iншої 
кредиторської заборгованостi. 
Для оцiнки фiнансових зобов’язань пiсля первiсного визнання використовується класифiкацiя за 
такими категорiями: 
- фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi 
прибуткiв та збиткiв;
- iншi фiнансовi зобов’язання – оцiнюються за амортизованою вартiстю застосовуючи метод 
ефективної вiдсоткової ставки.
Торговельна кредиторська заборгованiсть первiсно визнається за її номiнальною вартiстю i в 
подальшому оцiнюється за амортизованою собiвартiстю. Збитки та прибутки, пов’язанi з такою 
оцiнкою торговельної кредиторської заборгованостi, вiдображаються як вiдповiдна змiна 
балансової вартостi придбаних товарiв (робiт, послуг). Подальша амортизацiя нарахованого 
дисконту вiдображається у складi фiнансових витрат. 
Збитки та прибутки, а також вiдсотки та дивiденди, пов’язанi з усiма iншими фiнансовими 
зобов’язаннями, визнаються як фiнансовi доходи або фiнансовi витрати у звiтi про сукупнi доходи.
3.12 Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Торговельна дебiторська заборгованiсть у подальшому оцiнюється за амортизованою собiвартiстю
iз застосування методу ефективної вiдсоткової ставки. Короткострокова дебiторська 
заборгованiсть, за якою не нараховуються вiдсотки, наводиться за номiнальною вартiстю. 
Вiдповiднi резерви попередньо оцiнених невiдшкодованих сум визнаються у прибутку чи збитку, 
якщо iснує об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть активу зменшилася.
3.13 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти у касi, кошти на банкiвських рахунках
та депозитах, а також iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, що готовi до конвертацiї на 
заздалегiдь визначену суму та мають незначний ризик змiни вартостi.
3.14 Власний капiтал, резерви i виплати дивiдендiв
Статутний капiтал вiдображається за номiналом вiдповiдно до зареєстрованого Статуту ПАТ.
Резерв переоцiнки, що вiдображається у складi власного капiталу, може включати прибутки та 
збитки вiд переоцiнки землi, будiвель та виробничого обладнання. Також у складi даного резерву 
вiдображуються прибутки та збитки вiд переоцiнки фiнансових активiв, доступних для продажу.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) мiстить усi результати поточного та попереднього 
перiоду, iнформацiя про якi розкрита у Звiтi про сукупнi доходи та Звiтi про змiни в капiталi
Усi операцiї з власниками Компанiї вiдображаються у Звiтi про змiни в капiталi окремо.
3.15 Позики
Позики, за якими нараховуються вiдсотки, в подальшому оцiнюються за амортизованою 
собiвартiстю iз застосування методу ефективної вiдсоткової ставки. 
Фiнансовi витрати визнаються за принципом нарахування протягом строку позик вiдповiдно до 
облiкової полiтики ПАТ щодо витрат на позики.



3.16 Торговельна кредиторська заборгованiсть
Торговельна кредиторська заборгованiсть у подальшому оцiнюється за амортизованою 
собiвартiстю iз застосування методу ефективної вiдсоткової ставки.
3.17 Визнання доходу
Доходи ПАТ включають доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї та товарiв.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) визнається на пiдставi принципу 
нарахування в разi наявностi всiх наведених нижче умов:
- покупцевi переданi ризики й вигоди, пов’язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший 
актив);
- пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, 
iншими активами); 
- сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена;
- є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, 
а також витрати, пов’язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 
Не визнаються доходами:
- сума податку на додану вартiсть, iншi податки i обов’язковi платежi, що пiдлягають 
перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондiв;
- сума надходжень за договором комiсiї, агентським та iншим аналогiчним договором на користь 
комiтента, принципала тощо;
- сума авансу в рахунок оплати продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
- сума завдатку пiд заставу або в погашення позики, якщо це передбачено вiдповiдним договором;
- надходження, що належать iншим особам.
Дохiд вiд продажу зменшується на суму повернутих товарiв вiд покупцiв, а також на суму наданих
фiнансових та товарних знижок. Дохiд не визнається, якщо здiйснюється обмiн продукцiєю 
(товарами, роботами, послугами та iншими активами), якi є подiбними за призначенням та мають 
однакову справедливу вартiсть. 
Дохiд, пов’язаний з наданням послуг, визнається в тих облiкових перiодах, коли фактично наданi 
такi послуги.
3.18 Продаж товарiв
Виручка вiд продажу товарiв визнається, якщо виконуються всi з наведених далi умов:
ПАТ передало покупцевi суттєвi ризики та винагороди, пов’язанi з власнiстю на товари; за ПАТ не
зберiгається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов’язана з 
правом власностi, анi ефективний контроль за проданими товарами; суму доходу можна 
достовiрно оцiнити; ймовiрно, що до суб’єкта господарювання надiйдуть економiчнi вигоди, 
пов’язанi з цiєю операцiєю; витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна 
достовiрно оцiнити.
3.19 Витрати дiяльностi
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 
якого вони здiйсненi. Якщо витрати не мають безпосереднього зв’язку з певними доходами, вони 
визнаються в тому перiодi, коли понесенi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то 
витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад, у виглядi 
амортизацiї) мiж вiдповiдними звiтними перiодами.
Аналiтичнiй облiк виробничої собiвартостi готової продукцiї ведеться ПАТ за об’єктами облiку 
витрат. 
3.20 Оренда
Фiнансова оренда – оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi 
з правом власностi на актив.
Орендар визнає одержаний у фiнансову оренду об’єкт одночасно як актив та зобов’язання за 
найменшою на початок строку оренди оцiнкою: справедливою вартiстю активу (за вирахуванням 
податкiв, що пiдлягають вiдшкодуванню орендодавцю) або (якщо вони меншi за справедливу 
вартiсть) теперiшньою вартiстю суми мiнiмальних орендних платежiв. Будь-якi первiснi прямi 
витрати орендаря додаються до суми, визнаної як актив.



Орендодавець визнає наданий у фiнансову оренду об’єкт як дебiторську заборгованiсть орендаря у
сумi мiнiмальних орендних платежiв та негарантованої лiквiдацiйної вартостi за вирахуванням 
фiнансового доходу, який пiдлягає отриманню, з визнанням iншого доходу (доходу вiд реалiзацiї 
необоротних активiв). Одночасно залишкова вартiсть об’єкта фiнансової оренди виключається з 
балансу орендодавця з вiдображенням у складi iнших витрат (собiвартiсть реалiзованих 
необоротних активiв).
Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням 
непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод протягом строку 
оренди так, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Умовнi 
оренднi платежi вiдображуються як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi.
Амортизацiя нараховується орендарем протягом перiоду очiкуваного використання активу на 
вартiсть, за якою актив було поставлено на облiк. Перiодом очiкуваного використання об’єкта 
фiнансової оренди є строк його корисного використання (якщо договором передбачено перехiд 
права власностi на актив до орендаря) або найменший з двох перiодiв – строк оренди чи строк 
корисного використання об’єкта (якщо переходу права власностi на актив по закiнченню строку 
оренди не передбачено).
Будь-яка оренда, крiм фiнансової, вважається операцiйною орендою. Всi платежi щодо такої 
оренди визнаються витратами вiдповiдних звiтних перiодiв.
3.21 Операцiї в iноземнiй валютi
Фiнансовi звiти представленi в українськiй гривнi, яка є функцiональною валютою ПАТ. 
Операцiї в iноземнiй валютi переведенi у функцiональну валюту ПАТ за обмiнним курсом на дату 
операцiй (спотовий обмiнний курс). Курсовi рiзницi, що виникають у результатi розрахункiв за 
такими операцiями i вiд переоцiнки монетарних статей за обмiнним курсом на кiнець року, 
вiдображаються у прибутку або збитку. 
Немонетарнi статтi, оцiненi за iсторичною собiвартiстю, перераховуються за обмiнним курсом на 
дату операцiї (повторно не перераховуються). Немонетарнi статтi, оцiненi за справедливою 
вартiстю, перераховуються за допомогою обмiнних курсiв на дату, коли визначалася справедлива 
вартiсть. 
У фiнансових звiтах ПАТ всi активи, зобов’язання i операцiї з функцiональною валютою, 
вiдмiнною вiд української гривнi (валюта подання ПАТ) переводяться в українську гривню у 
момент виникнення. Функцiональна валюта ПАТ залишалася незмiнною протягом усього звiтного 
перiоду. 
У момент виникнення активи i зобов’язання були переведенi в українську гривню за курсом на 
кiнець дня дати звiтностi. Дохiд та витрати переведенi у валюту подання Товариства за середнiм 
курсом за звiтний перiод. Курсовi рiзницi, якi вiдносять на дебет / кредит iншого сукупного 
доходу, вiдображаються у резервi переведення з однiєї валюти в iншу у власному капiталi. Пiд час 
виконання операцiй в iноземнiй валютi кумулятивнi курсовi рiзницi, вiдображенi у власному 
капiталi, реклассифiкуються в прибуток або збиток i вiдображаються як частина прибутку або 
збитку при завершеннi операцiї.
3.22 Витрати на позики
Витрати на позики можуть включати:
- вiдсотки за банкiвськими овердрафтами, короткостроковими i довгостроковими позиками;
- амортизацiю другорядних витрат, пов’язаних з отриманням позик;
- фiнансовi витрати, пов’язанi з фiнансовою орендою;
- курсовi рiзницi, якi нараховуються на вiдсотки за позиками, отриманими в iноземнiй валютi.
Для облiку витрат на вiдсотки застосовується пiдхiд, згiдно з яким витрати на позики слiд 
визнавати у тому перiодi, у якому вони були понесенi, за винятком сум, якi пiдлягають 
капiталiзацiї. При цьому, якщо кошти позичаються спецiально з метою створення квалiфiкованого 
активу, то сума витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї щодо цього активу, визначається як 
фактичнi витрати на позики, понесенi протягом певного перiоду, за вирахуванням будь-якого 
iнвестицiйного прибутку вiд тимчасового iнвестування цих позичених коштiв. Якщо кошти 
позичаються без певної цiлi i використовуються з метою створення квалiфiкованого активу, то 
сума витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї, визначається шляхом застосування норми 



капiталiзацiї до витрат на цей актив.
Капiталiзацiя витрат на позики починається, коли:
- понесенi витрати, пов’язанi з активом;
- фактично понесенi витрати на позики;
- ведеться дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки активу до його використання або продажу. Така 
дiяльнiсть, крiм iншого, включає операцiї до початку створення активу (отримання дозволу на 
будiвництво, розробку проектної документацiї тощо).
Капiталiзацiя витрат на позики призупиняється протягом тривалих перiодiв, у яких активна 
розробка або будiвництво перериваються. Капiталiзацiя не призупиняється протягом перiоду, коли
ведеться значна адмiнiстративна або технiчна робота або при запланованiй тимчасовiй затримцi 
частини процесу. Капiталiзацiя витрат на позики припиняється, якщо вся дiяльнiсть, необхiдна для
пiдготовки квалiфiкованого активу до його передбаченого використання або продажу, завершена. 
Якщо будiвництво квалiфiкованого активу здiйснюється частинами i кожна частина може 
використовуватися, коли ще ведеться будiвництво iнших частин, капiталiзацiю витрат на позики 
слiд припиняти, якщо вся дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки цiєї частини до її запланованого 
використання або реалiзацiї, є завершеною.
3.23 Податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток обчислюється вiдповiдно до законодавства України. 
Воно базуються на результатах поточного року, скоригованих на витрати, що пiдлягають 
вирахуванню, або на статтях, що пiдлягають оподаткуванню. Поточнi податковi активи та/або 
зобов’язання є зобов’язаннями перед податковими органами або позовами вiд них, пов’язаними з 
поточним чи попереднiм звiтним перiодом, якi залишаються несплаченими на дату балансу.
Вiдстрочений податок на прибуток застосовується з використанням методу зобов’язань до всiх 
тимчасових рiзниць, на дату балансу, мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх 
балансовою вартiстю з метою складання фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають 
оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що 
пiдлягають вирахуванню, перенесенi на майбутнi перiоди, вiд невикористаних податкових активiв 
та невикористаних податкових збиткiв тою мiрою, якою, ймовiрно, оподаткований прибуток буде 
доступним, щодо якого можна використати тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, 
перенесенi на майбутнi перiоди, вiд невикористаних податкових активiв та невикористаних 
податкових збиткiв. Балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядають на кожну 
дату балансу та зменшують в тих межах, у яких бiльше не буде ймовiрною наявнiсть 
оподаткованого прибутку, достатнього, щоб дозволити використати вiдстрочений податковий 
актив повнiстю або частково.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються за ставками оподаткування, 
застосування яких очiкується у перiодi реалiзацiї активу чи розрахунку за зобов’язанням, на основi
ставок оподаткування та податкового законодавства, фактично або в значному ступенi чинних на 
дату балансу. Податковим Кодексом встановлена ставка податку на прибуток :
21% з 01 сiчня 2012 по 31 грудня 2012;
19% з 01 сiчня 2013 по 31 грудня 2013;
18% з 01 сiчня 2014.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання згортаються у випадку, коли ПАТ має право та 
намiр згортати поточнi податковi активи та зобов’язання вiд одного й того ж податкового органа. 
Змiни у вiдстрочених податкових активах та зобов’язаннях визнаються як компонент доходу або 
витрат з податку на прибуток, окрiм випадкiв коли вони вiдносяться до елементiв, що визнаються 
в iншому сукупному доходi (наприклад, при переоцiнцi землi) або напряму у капiталi. У такому 
випадку вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визнаються у iншому сукупному доходi або 
капiталi.
3.24 Невизначенiсть оцiнки
Пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв менеджмент здiйснює певнi оцiнки, твердження та 
припущення щодо активiв, зобов’язань, прибуткiв та збиткiв.
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок, зроблених управлiнським 



персоналом.
Iнформацiя про важливi оцiнки, твердження та припущення управлiнського персоналу ПАТ, що 
мають суттєвий вплив на визнання та оцiнку активiв, зобов’язань, прибуткiв та збиткiв, наведена 
далi. 
Знецiнення
Активи щорiчно оцiнюються на зменшення корисностi, з метою чого встановлюються факти i 
обставини, якi дозволять припустити, що балансова вартiсть активу може перевищити суму його 
очiкуваного вiдшкодування. Якщо такi факти мають мiсце, то оцiнюється остаточний збиток (сума
очiкуваного вiдшкодування активу) вiд зменшення корисностi, який визнається у складi витрат 
звiтного перiоду. Якщо неможливо попередньо оцiнити суму очiкуваного вiдшкодування окремого
активу, ПАТ попередньо оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування монетарної статтi, до якої 
належить актив. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд очiкуваних та можуть стати 
пiдставою для здiйснення менеджментом ПАТ важливих коригувань протягом наступного 
фiнансового року.
Станом на 31 грудня 2013 року менеджментом був зроблений аналiз iснування свiдчень щодо 
знецiнення активiв. Ознаки можливого зменшення корисностi активiв не встановленi. Зокрема, 
вiдсутнi:
- свiдчення уцiнки або фiзичного пошкодження активiв;
- вiрогiднiсть суттєвого зменшення очiкуваних грошових потокiв вiд використання активiв;
- суттєвi ринковi, економiчнi, технологiчнi, правовi змiни, якi негативно впливають на 
пiдприємства галузi i, зокрема, на використання певних видiв активiв.
Строки корисного використання активiв, що пiдлягають амортизацiї
Лiквiдацiйну вартiсть, термiни корисного використання та методи амортизацiї, застосованi до 
активу, переглядаються управлiнським персоналом на кiнець кожного фiнансового року,або 
протягом року. Якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, така змiна вiдображається 
як змiна в облiковiй оцiнцi. Пiдставою для змiни лiквiдацiйної вартостi, термiнiв корисного 
використання та методiв амортизацiї є висновок iнвентаризацiйної комiсiї (у виглядi наказу).
Станом на 31 грудня 2013 року менеджмент оцiнює, що строки корисного використання 
вiдображають очiкувану кориснiсть активiв ПАТ. Термiни корисного використання основних 
засобiв та нематерiальних активiв проаналiзованi у Примiтках 3.5, 3.6.
3.25 Запаси
Запаси облiковуються за собiвартiстю. 
Станом на 31 грудня 2013 року запаси оцiненi за собiвартiстю, яка є найменшою з двох оцiнок
(собiвартiсть та ринкова вартiсть)
3.26 Виплати працiвника
На 31 грудня 2013 року ПАТ оцiнює свої зобов’язання щодо оплати гарантованих законодавством 
щорiчних вiдпусток працiвникам у сумi оплати часу невикористаних вiдпусток, накопичених на 
кiнець звiтного року. Оскiльки вiдпустки надаються працiвникам на регулярнiй основi, можливе 
вiдхилення попереднiх оцiнок вiд прогнозованих оцiнюється менеджментом як незначне.
4. Перше застосування МСФЗ 
ПАТ перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року 
вiдповiдно до положень МСФЗ 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi". 
Керуючись МСФЗ 1, компанiя обрала першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 
2013 року. 
МСФЗ 1 вимагає вiд компанiї, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на 
дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ
1, компанiї якi застосовують МСФЗ у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 1 сiчня 2012 року, 
що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть .
У цiй примiтцi пояснюються основнi коригування, виконанi Компанiєю при перерахунку балансу, 
складеного на 1 сiчня 2013 року згiдно нацiональним (ПСБО). 
Узгодження власного капiталу Компанiї станом на 1 сiчня 2012 року (дата переходу на МСФЗ): 
АКТИВ Нацiональнi (ПСБО) Коригування МСФЗ на 1 сiчня 2012 року 



тис. грн. тис. грн. тис. грн. 
I. НЕОБОРОТНI АКТИВИ 
Нематерiальнi активи: 
залишкова вартiсть 6 6
первiсна вартiсть 80 80
накопичена амортизацiя (74) (74)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 95 -95 
Основнi засоби: 
залишкова вартiсть 5754 95 5849
первiсна вартiсть 14969 95 15064
знос (9215) (9215)

Довгостроковi бiологiчнi активи: 
справедлива (залишкова) вартiсть - - - 
первiсна вартiсть - - - 
накопичена амортизацiя - - - 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 
iншi фiнансовi iнвестицiї 8070 8070
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

Iншi необоротнi активи 
Усього за роздiлом I 13925 13925
II. ОБОРОТНI АКТИВИ
Виробничi запаси 1180 1180
Поточнi бiологiчнi активи 
Незавершене виробництво 
Готова продукцiя 7 7
Товари 
Векселi одержанi 
чиста реалiзацiйна вартiсть 685 685
з бюджетом 1 1
за виданими авансами 3858 3858
з нарахованих доходiв 
iз внутрiшнiх розрахункiв 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 191 191
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 
в нацiональнiй валютi 183 183
у тому числi в касi 10 10
в iноземнiй валютi 
Iншi оборотнi активи 33 33
Усього за роздiлом II 5138 5138
III. Витрати майбутнiх перiодiв 5 -5 
IV.НА та групи вибуття 
Баланс 20068 -5 20063

Узгодження власного капiталу Компанiї станом на 1 сiчня 2012 року (дата переходу на МСФЗ) 
(продовження): 
ПАСИВ Нацiональнi (ПСБО) Коригування МСФЗ на 1 сiчня 2012 року 
тис. грн. тис. грн. тис. грн. 
I. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 
Статутний капiтал 5000 5000
Пайовий капiтал 



Додатковий вкладений капiтал 0
Iнший додатковий капiтал 5643 5643
Резервний капiтал 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -6626 -3 -6629
Неоплачений капiтал 
Вилучений капiтал - - - 
Усього за роздiлом I 4017 4014
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ 
Забезпечення виплат персоналу 
Iншi забезпечення 
Цiльове фiнансування 2 
Усього за роздiлом II 
III. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Довгостроковi кредити банкiв 4615 4615
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 
Вiдстроченi податковi зобов'язання 
Iншi довгостроковi зобов'язання 
Усього за роздiлом III 4615 4615
IV. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Короткостроковi кредити банкiв 
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 
Векселi виданi 8685 8685
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1694 1694
Поточнi зобов'язання за розрахунками: 
з одержаних авансiв 7 7
з бюджетом 200 200
з позабюджетних платежiв 
зi страхування 252 252
з оплати працi 538 538
з учасниками 2 -2 
iз внутрiшнiх розрахункiв 
Iншi поточнi зобов'язання 58 58
Усього за роздiлом IV 11436 11434
V. Доходи майбутнiх перiодiв - - - 
Баланс 20068 -5 20063

5. Нематерiальнi активи - у 2013 роцi придбання нематерiальних активiв не вiдбувалось, первiсна 
вiртiсть станом на 31.12.2013р. складає 80 тис. грн.. За 2013 рiк нараховано амортизацiї 2,5 тис 
грн.
6. Основнi засоби - у 2013роцi за рахунок вводу в експлуатацiю, ремонту та модернiзацiї первинна 
вартiсть основних засобiв зросла на11167 тис грн., лiквiдовано по первиннiй вартостi основних 
засобiв на 3009 тис.грн., нараховано амортизацiї за 2013 рiк 3522 тис. грн., остаточна вартiсть 
основних засобiв на 31.12.2013р. складає 26992 тис грн..
7. Iншi фiнансовi активи 
31-12-2013 
тис. грн. тис. грн. 
Фiнансовi активи, доступнi для продажу: 
Iнвестицiйнi сертифiкати, що котируються на ринку цiнних патерiв (i) 0
Акцiї, що котируються на ринку цiнних патерiв (ii) 0
Акцiї та iншi дольовi фiнансовi iнструменти, що не котируються на ринку цiнних патерiв (iii) 1336
Iншi фiнансовi активи разом 0
Поточнi (Баланс рядок 220) 0



Довгостроковi (Баланс рядки 040+045) 10
Iншi фiнансовi активи разом 1346 
(i) Iнвестицiйнi сертифiкати, що котируються на ринку цiнних патерiв –немає
(ii) Акцiї, що котируються на ринку цiнних патерiв – немає
(iii) Акцiї та iншi дольовi фiнансовi iнструменти, що не котируються на ринку цiнних паперiв - 
1336 тис.грн

8. Виробничi запаси – залишки станом на 31.12.2013 вiдображени у настiпнiй таблицi:
31-12-2013 
тис. грн. тис. грн. 
Сировина та матерiали 1409
Запаснi частини 165
Паливо 55
Тара i тарнi материали 254
Готова продукцiя 33
Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети 10
Виробничi запаси разом (Баланс рядок 1100) 1926

9. Торговельна дебiторська заборгованiсть 
31-12-2013 
тис. грн. тис. грн. 
Торговельна дебiторська заборгованiсть за поставлену продукцiю 1167
Дебiторська заборгованiсть зi зв'язаними сторонами 0
Резерву пiд сумнiвну заборгованiсть (27) 
Торговельна дебiторська заборгованiсть разом (Баланс рядок 1125) 1640
10. Iнша дебiторська заборгованiсть 
31-12-2013 
тис. грн. тис. грн. 
Реструктуризована дебiторська заборгованiсть (i) 0
Довгострокова дебiторська заборгованiсть (ii) 0
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (iii) 347
Iнша дебiторська заборгованiсть разом 347
Поточна (Баланс рядок 1155) 347
Iнша дебiторська заборгованiсть разом 347
(i) Реструктуризована дебiторська заборгованiсть -немає
(ii) Довгострокова дебiторська заборгованiсть 
(iii) Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть облiковуються за первiсною вартiстю з урахуванням 
збиткiв вiд зменшення корисностi. 
11. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
До грошових коштiв та їх еквiвалентiв ПАТ вiдносить готiвку в касi, кошти на поточних рахунках 
в банках та грошовi кошти у дорозi, що є про iнкасованою готiвкою з каси пiдприємства на звiтну 
дату . На грошовi коштi на звiтну дату вiдсутнi будь-якi обмеження або обтяження. 
31-12-2013 
тис. грн. тис. грн. 
Грошовi кошти в банках 364
Грошовi кошти в касi 8
Грошовi кошти у дорозi 173
Грошовi кошти та їх еквiваленти разом (Баланс рядок 1165) 545
12. Акцiонерний капiтал 
31-12-2013 
Кiлькiсть акцiй Номiнальна вартiсть однiєї акцiї Акцiонерний капiтал Кiлькiсть акцiй Номiнальна 
вартiсть однiєї акцiї Акцiонерний капiтал 



штук грн. грн. штук грн. грн. 
Акцiонерний капiтал затверджений, випущений i повнiстю сплачений: 
- простi акцiї (номiнальна вартiсть) 0,25 5000000 20000000 500000 0.25 5000000 
Всi акцiї мають номiнальну вартiсть 0.25 гривнi. Тримачi простих акцiй мають право на отримання
дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцiю. 
13. Кредити та позики 
31-12-2013 
тис. грн. тис. грн. 
Довгостроковi кредити банку 0
Iншi довгостроковi фiнансовi забов язання 0
Вiдстроченi податковi забов язання 0
Iншi довгостроковi забов язання 0
Довгострокова заборгованнысть разом (Баланс рядки 1595) 0
На 31.12.2013 року кредиту немає.
14. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 
31-12-2013 
тис. грн. тис. грн. 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 18501
Заборгованiсть по заробiтнiй платi 472
Заборгованiсть по дивiдендам зi зв'язаними сторонами 0
Заборгованiсть по дивiдендам третiм особам 0
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть разом (Баланс рядки 1605+1630+1640) 18973
15. Зобов'язання по податках 
31-12-2013 
тис. грн. тис. грн. 
ПДВ до сплати 75
Пенсiйний податок до сплати 228
Податок на прибуток до сплати 102
Податок з доходу фiзичних осiб 53
Iншi податки до сплати 8
Зобов'язання по податках разом (Баланс рядки 1620+1625) 466
17. Чиста виручка 
2013 р. 
тис. грн. 
Виручка вiд реалiзацiї хлiбних виробiв юридичним та фiзичним особам 46896
Чиста виручка разом (Звiт про фiнансовi результати рядок 2000) 46896
18. Собiвартiсть 
2013 р. 
тис. грн. 
Матерiальни витрати (31071) 
Заробiтна плата (9390) 
Вiдповiднi нарахування ЕСВ (3387) 
Iншi витрати включенi до собiвартостi (5734) 
Собiвартiсть разом (Звiт про фiнансовi результати рядок 2050) (49582) 

19. Iншi операцiйнi доходи (витрати) 
19.1. Iншi операцiйнi доходи 
2013 р. 
тис. грн. 
Дохiд вiд надання послуг оренди 466
Доход вiд реалiзацiї столовая 32
Безоплатно отриманi основнi засоби 0
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, запасiв 249 



Iншi доходи операцiйної дiяльностi 0
Iншi операцiйнi доходи разом (Звiт про фiнансовi результати рядок 2120) 747
19.2. Iншi операцiйнi витрати 
2013 р. 
тис. грн. 
Собiвартiсть реалiзованих товарiв (244) 
Списання безнадiйної заборгованостi (33)
Отражение задолженности по переуступке долга (2493) 
Iншi витрати операцiйної дiяльностi (727) 
Iншi операцiйнi витрати разом (Звiт про фiнансовi результати рядок 2180) (3497) 
20. Адмiнiстративнi витрати 
2013 р. 
тис. грн. 
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (1422) 
Знос i амортизацiя (335) 
Податок на землю та iншi податки (5) 
Послуги стороннiх органiзацiй (263)
Матерiальни витрати (174) 
Iншi адмiнiстративнi витрати (114) 
Адмiнiстративнi витрати разом (Звiт про фiнансовi результати рядок 2130) (2313) 

21.Витрати на збут 
2013 р. 
тис. грн. 
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (4118) 
Знос i амортизацiя ( 722) 
Податок на землю та iншi податки ( 13) 
Послуги стороннiх органiзацiй (1407 ) 
Матерiальни витрати ( 3372) 
Iншi витрати (104) 
Витрати на збут разом (Звiт про фiнансовi результати рядок 2150) (9736) 
22. Iншi доходи (витрати)
2013 р. 
тис. грн. 
Iншi доходи 
Доходi вiд реалiзацiї матерiалiв пiсля лiквiдацiї основних засобiв 66
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 0
Iншi доходи (Звiт про фiнансовi результати рядок 2240)
Iншi витрати 0
Залмшкова вартiсть лiквiдованих основних засобiв (256) 
Собiвартiсть реалiзованих iнвестицiй 0
Iншi витрати (Звiт про фiнансовi результати рядок 2270) (190) 
23. Податок на прибуток 
Податок на прибуток у звiтi про фiнансовi результати: 
2013 р. 
тис. грн. 
Поточний податок на прибуток: 
Витрата з поточного податку на прибуток 398
Вiдстрочений податок на прибуток: 
Вiдстрочений податок на прибуток, визнаний у поточному роцi 
Витрати з податку на прибуток у звiтi про фiнансовi результати (Звiт про фiнансовi результати 
рядок 2300) 398



Витрати з податку на прибуток у спiввiдношеннi з прибутком звiтностi представленi таким чином:

2013 р. 
тис. грн. 
Бухгалтерський прибуток до оподаткування 
Податок на прибуток, розрахований за ставкою 19% 398
Витрати, що не зменшують податкову базу з податку на прибуток: 
Амортизацiя невиробничих активiв 0
Iншi витрати на утримання невиробничих фондiв 0 
Пенi та штрафи 0
Iншi витрати, що не зменшують податкову базу 0
Податок на прибуток у звiтi про фiнансовi результати 398
Вiдстрочений податок на прибуток: 
31-12-2013 
тис. грн. тис. грн. 
Вiдстроченi податковi активи (Баланс рядок 1045) 0 
Вiдстроченi податковi зобов'язання (Баланс рядок 1500) (00) 
Вiдстрочений податок на прибуток разом (0) 
24. Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони 
Операцiї та залишки зi зв’язаними сторонами в розрахунках на 1 сiчня та 31 грудня 2013 року 
вiдсутнi.

25. Полiтика управлiння ризиками 
ПАТ вiдстежує i управляє фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi її дiяльностi. Цими 
ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. 
Основнi фiнансовi зобов'язання ПАТ включають торговельну та iншу кредиторську 
заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є фiнансування операцiй ПАТ для 
пiдтримки її дiяльностi. Фiнансовими активами, якими володiє ПАТ, є торговельна та iнша 
дебiторська заборгованiсть i грошовi кошти. 
Категорiї фiнансових iнструментiв 
31-12-2013 
тис. грн. 
Фiнансовi активи 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 545
Торговельна дебiторська заборгованiсть 1640
Iнша дебiторська заборгованiсть ряд.1130+1135+1155 3609
Фiнансовi зобов'язання 
Кредити та позики 0
Торговельна кредиторська заборгованiсть та ряд.1615 18501
Заборгованнiсть по наданiй фiнансовiй допомозi( в складi
рядка 1690) 7465 
Кредитний ризик 
Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов'язань i виникнення у 
ПАТ пов'язаних iз цим збиткiв. 
ПАТ схильно до кредитного ризику вiдносно торгової та iншої дебiторської заборгованостi, а 
також iнших фiнансових активiв. 
ПАТ структурує рiвень свого кредитного ризику шляхом встановлення лiмiтiв на максимальну 
суму ризику щодо одного споживача або групи споживачiв. Однак, лiмiти щодо рiвня кредитного 
ризику не можуть застосовуватися до усiх споживачiв. 
Ринковий ризик 
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за 
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни включають в
себе чотири типи ризику: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик, ризик змiни цiн на 



товари та iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу. Фiнансовi 
iнструменти, пiдданi ринкового ризику включають в себе кредити та позики, а також фiнансовi 
активи, доступнi для продажу. 
Ризик змiни процентної ставки 
Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових 
потокiв за фiнансовим iнструментом коливатиметься зважаючи змiн ринкових процентних ставок-
немає.
Валютний ризик 
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за 
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн у валютних курсах- немає. 
Ризик лiквiдностi 
Пiдхiд керiвництва ПАТ до вирiшення проблем лiквiдностi ґрунтується на ефективному здiйсненнi
операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному капiталi. 
ПАТ здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної 
лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з 
фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть, iншi 
фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. 
Метою ПАТ є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю, шляхом 
проведення роботи по погашенню дебiторської заборгованiстi та залучення певних умов вiд 
постачальнiкiв сировини та матерiалiв(вiдсрочка платежу,тощо).
Управлiння капiталом 
ПАТ здiйснює управлiння капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi ПАТ в осяжному 
майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї використання 
власних коштiв. 
ПАТ здiйснює контроль капiталу, використовуючи спiввiдношення власних i позикових коштiв, 
яке розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу. У чисту 
заборгованiсть включаються кредити i позики (у разi наявности), торговельна та iнша 
кредиторська заборгованiсть за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 
26. Подiї пiсля звiтного перiоду 
Пiсля звiтного перiоду не вiдбулося якихось iстотних подiй. 
Голова правлiння                                      Рудовський Юрiй Борисович
Головний бухгалтер                                 Бреус Олена Iванiвна

Продовження тексту приміток

д/н
Продовження тексту приміток

д/н
Продовження тексту приміток

д/н


	Титульний аркуш
	Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
	I. Загальні відомості
	II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
	Зміст
	III. Основні відомості про емітента
	13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

	IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
	V. Інформація про посадових осіб емітента
	6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
	2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

	VII. Інформація про загальні збори акціонерів
	IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
	X. Відомості про цінні папери емітента
	1. Інформація про випуски акцій

	XI. Опис бізнесу
	XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
	13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
	2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
	3. Інформація про зобов'язання емітента
	4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
	5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

	XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
	XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

	Інформація про стан корпоративного управління
	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
	Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
	Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
	Який склад наглядової ради (за наявності)?
	Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
	Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
	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?
	Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
	Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
	Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
	З якої причини було змінено аудитора?
	Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
	З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
	Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
	Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

	Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 р.
	Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р.
	Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р.
	Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2013 р.
	Звіт про власний капітал за 2013 р.
	Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
	Текст приміток
	Продовження тексту приміток
	Продовження тексту приміток
	Продовження тексту приміток


