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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00381381
4. Місцезнаходження
53207, Дніпропетровська обл., м. Нiкополь, вул. Першотравнева, буд. 22/1
5. Міжміський код, телефон та факс
(0566) 691-660 (0566) 691-680
6. Електронна поштова адреса
urist@nhk.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

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

30.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

nhk.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 30.04.2018
(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)
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
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
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 та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

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

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття 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)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
1. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» є
емiтентом, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв (простих iменних
акцiй). З огляду на це, керуючись приписами пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 Роздiлу III
«Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням
НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р., Товариством не розкривається наступна iнформацiя
зазначена у змiсiтi, а саме:
- Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв);
- Iнформацiя про дивiденди;
- Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;

- Опис бiзнесу;
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй;
- Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи,
якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року
- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття
- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв;
- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв;
- Основнi вiдомостi про ФОН;
- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН;
- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
- Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;
- Правила ФОН;
- Текст аудиторського висновку (звiту).
- Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб`єктом забезпечення окремо)
2. Емiтент складає рiчну фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку, з огляду на це рiчна фiнансова звiтнiсть пiдприємства згiдно наказу
Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 р. № 73 не надається.
3. Емiтент не здiйснював закритого (приватного) розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва, з огляду на це Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається.
4. Лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi Товариство не має. З огляду на це, Iнформацiя
про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається.
5. Посада корпоративного секретаря у товариствi не вводилась. З огляду на це iнформацiя щодо
посади корпоративного секретаря не надається.
6. 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.
7. В реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв Товариства складеному ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ " станом на
31.12.2017 року мiститься iнформацiя щодо власника акцiй Товариства, якому належить
2291962 штуки простих iменних акцiй Товариства, що складає 11,4598% вiд статутного
капiталу, але iнформацiю щодо назви/ ПIБ власника цiнних паперiв, його мiсцезнаходження в
зазначеному реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не розкрито. Згiдно даних
вищевказаного реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, цей акцiонер є клiєнтом АТ
"РОДОВIД БАНК" (ПАТ "НДУ" - уповноважений на зберiгання). 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.
8. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" є
емiтентом, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. З огляду на це,

iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
посадовим особам у роздiлi рiчної iнформацiї «iнформацiя щодо освiти та стажу роботи
посадових осiб емiтента» не вказується.
9 Товариство не здiйснювало випуску iпотечних облiгацiй та iнших боргових цiнних паперiв.
10.Товариство є емiтентом акцiй. Iнших цiнних паперiв, Товариство не випускало. З огляду на
це iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом,
iнформацiя про похiднi цiннi папери – не надається.
11. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало викупу власних акцiй, та не має на
балансi акцiй викуплених у попереднiх звiтних перiодах (Товариство взагалi не здiйснювало
викупу власних акцiй). З огляду на це, "Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених
товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду" не надається.
12. 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 «Вiдомостi про аудиторський
висновок (звiт)» - не надається.
13. Емiтент є акцiонерним товариством. З огляду на це iнформацiя про органи управлiння
пiдприємства у роздiлi рiчної iнформацiї "Основнi вiдомостi про емiтента" - не надається.
14. Впродовж звiтного перiоду рiшень про надання згоди на вчинення правочинiв щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть органами управлiння Товариства не приймалось. З огляду на
це, iнформацiя щодо прийняття зазначених рiшень не надається.
15.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.
16. У роздiлi рiчного звiту "Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб",
зазначено iнформацiю щодо органiзацiйно-правової форми ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НIКОПОЛЬПРОДХЛIБ" - 240 (код органiзацiйно-правової форми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю). Це сталось за недосконалiстю програмного
продукту, за допомогою якого формувалась дана рiчна iнформацiя емiтента
(SimpleXmlReports). А от-же органiзацiйно-правовоу форму ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НIКОПОЛЬПРОДХЛIБ" слiд читати як - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ 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)
5000000.00
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)
320
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
322313
3) поточний рахунок
26006000038802
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
5) МФО банку

300614
6) поточний рахунок
26002500305450

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 учасником
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.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Борисенко Антон Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1987
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ВСМПО Титан Україна" - юрисконсульт; ТОВ "Савсервiс Схiд" - юрисконсульт; ДП
"Днiпрооптбакалiя" - провiдний юрисконсульт; ТОВ "Днiпромлин" - заступник директора з
правових питань; ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - член Наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольский
хлiбокомбiнат»

9) Опис
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження шляхом участi у засiданнях Наглядової ради,
до компетенцiї якої Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства вiднесено:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних
зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення
розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого
органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України „Про акцiонернi
товариства” та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному
товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65
Закону.;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз
законом або статутом Товариства.
Наглядова рада, членом якої є посадова особа є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв
Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
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.
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб емiтента щодо
зазначеної посадової особи, а саме: за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що
вiдбулися 28.04.2017 року повноваження Борисенко А.О., який перебував на посадi Члена
Наглядової ради були припиненi та згiдно з рiшенням вищезазначених Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства зазначену особу обрано Членом Наглядової ради на новий термiн.
Загальний стаж роботи посадової особи - 12 рокiв.
Посадова особа є акцiонером Товариства.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв:ТОВ "ВСМПО Титан Україна" юрисконсульт, ТОВ "Савсервiс Схiд" - юрисконсульт, ДП "Днiпрооптбакалiя" - провiдний
юрисконсульт, ТОВ "Днiпромлин" - заступник директора з правових питань, ПАТ "Нiкопольський
хлiбокомбiнат" - член Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа
одночасно обiймає посаду заступника директора з правових питань ТОВ "Днiпромлин"
(мiсцезнаходження:01034, м. Київ, пров. Георгiївський, буд. 2, кiмн. 12).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бреус Олена Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "АТП-11268" - Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної
посадової особи не вiдбувалось.
Загальний стаж роботи посадової особи - 27 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п`яти рокiв: Головний бухгалтер ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат", Директор ТОВ
"Нiкопольпродхлiб".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа
одночасно обiймає посаду Директора ТОВ "Нiкопольпродхлiб" (мiсцезнаходження: 53207,
Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, вул. Першотравнева, буд. 22/1).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рудовський Юрiй Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння контролю якостi сiльськогосподарської продукцiї Державної iнспекцiї
сiльського господарства в Запорiзькiй областi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної
посадової особи не вiдбувалось.
Загальний стаж роботи посадової особи - 20 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".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа
не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лях Юрiй Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Системний адмiнiстратор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.04.2015 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.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної
посадової особи не вiдбувалось.
Загальний стаж роботи посадової особи - 16 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п`яти рокiв: Системний адмiнiстратор ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат", Член правлiння ПАТ
"Нiкопольський хлiбокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа
не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нищета Наталiя Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Член Ревiзiйної комiсiї; ТОВ "Агролайт 2016" - економiст;
ТОВ "Фармфорвард" - економiст; ТОВ "Фармфорвард"- молодший економiст.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 на 5 рокiв
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.
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб емiтента щодо
зазначеної посадової особи, а саме: за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що
вiдбулися 28.04.2017 року повноваження Нищети Н.I., яка перебувала на посадi Члена Ревiзiйної
комiсiї були припиненi та згiдно з рiшенням вищезазначених Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства зазначену особу обрано Членом Ревiзiйної комiсiї на новий термiн.
Загальний стаж роботи посадової особи - 27 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п`яти рокiв: молодший економiст ТОВ "Фармфорвард", економiст ТОВ "Фармфорвард", економiст
ТОВ "Агролайт 2016", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа
одночасно обiймає посаду економiста Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агролайт 2016"
(мiсцезнаходження: 51250, Днiпропетровська обл., Новомосковський р-н., смт. Губиниха, вул.
Шевченко, буд. 21)
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiнько Володимир Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Член Ревiзiйної комiсiї; ТОВ "Фармфорвард" - Директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 на 5 рокiв
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї має такi повноваження та обов`язки: скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та
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.
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб емiтента щодо
зазначеної посадової особи, а саме: за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що
вiдбулися 28.04.2017 року повноваження Фiнько В.М., який перебував на посадi Члена Ревiзiйної
комiсiї були припиненi та згiдно з рiшенням вищезазначених Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства зазначену особу обрано Членом Ревiзiйної комiсiї на новий термiн. За рiшенням
Ревiзiйної комiсiї Товариства (Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 28.04.2017 року) зазначену
особу обрано Головою Ревiзiйної комiсiї.
Загальний стаж роботи посадової особи - 28 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п`яти рокiв: Директор ТОВ "Фармфорвард", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Нiкопольський
хлiбокомбiнат".
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)
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кодолова Юлiя Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н

4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Нiкопольська мiська санiтарно-епiдемiологiчна станцiя - юрисконсульт; ПАТ "Нiкопольський
хлiбокомбiнат" - юрисконсульт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 До дати прийняття рiшення щодо вiдзиву наглядовою радою
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.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної
посадової особи не вiдбувалось.
Загальний стаж роботи посадової особи - 16 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п`яти рокiв: Нiкопольська мiська санiтарно-епiдемiологiчна станцiя, юрисконсульт, ПАТ
"Нiкопольський хлiбокомбiнат" - юрисконсульт, ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - член
правлiння.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа
не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цеглевський Максим Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Неповна вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Хлiбзавод № 10" - завiдуючий складом готової продукцiї; ПАТ "Нiкопольський

хлiбокомбiнат" - начальник служби безпеки.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2014 До дати прийняття рiшення щодо вiдзиву наглядовою радою
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.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної
посадової особи не вiдбувалось.
Загальний стаж роботи посадової особи - 16 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п`яти рокiв: ТОВ "Хлiбзавод № 10", завiдуючий складом готової продукцiї, ПАТ "Нiкопольський
хлiбокомбiнат" - начальник служби безпеки, ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Член
правлiння.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа
не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гайдук Оксана Валерiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Фармфорвард" - ведучiй фiнансовий менеджер; ТОВ "Днiпровський тепличний комбiнат" Заступник директора з фiнансово-економiчних питань. ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" Член Ревiзiйної комiсiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 на 5 рокiв
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.
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб емiтента щодо
зазначеної посадової особи, а саме: за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що
вiдбулися 28.04.2017 року повноваження Гайдук О.В., яка перебувала на посадi Члена Ревiзiйної
комiсiї були припиненi та згiдно з рiшенням вищезазначених Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства зазначену особу обрано Членом Ревiзiйної комiсiї на новий термiн.
Загальний стаж роботи посадової особи - 14 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п`яти рокiв: ведучiй фiнансовий менеджер ТОВ "Фармфорвард", Заступник директора з
фiнансово-економiчних питань ТОВ "Днiпровський тепличний комбiнат", Член Ревiзiйної комiсiї
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа
одночасно обiймає посаду Заступника директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ
"Днiпровський тепличний комбiнат" (мiсцезнаходження: 01034 м. Київ, пров. Георгiївський, буд.
2, кiмн. 12)
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кропов Андрiй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1985
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Член Наглядової ради; ПАТ "Нiкопольський
хлiбокомбiнат" - Голова Ревiзiйної комiсiї; ТОВ "Агрофiрма iм. Горького" -Фiнансовий директор";
ТОВ "Агрофiрма iм. Горького" - Начальник юридичного вiддiлу; ТОВ "Днiпромлин" юрисконсульт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольский
хлiбокомбiнат»
9) Опис
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження шляхом участi у засiданнях Наглядової ради,
до компетенцiї якої Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства вiднесено:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних

зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення
розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого
органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України „Про акцiонернi
товариства” та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному
товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65
Закону.;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз
законом або статутом Товариства.
Наглядова рада, членом якої є посадова особа є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв
Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
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.
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб емiтента щодо
зазначеної посадової особи, а саме: за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що
вiдбулися 28.04.2017 року повноваження Кропова А.В., який перебував на посадi Члена
Наглядової ради були припиненi та згiдно з рiшенням вищезазначених Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства зазначену особу обрано Членом Наглядової ради на новий термiн.
Загальний стаж роботи посадової особи - 16 рокiв.

Посадова особа є акцiонером Товариства.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: юрисконсульт ТОВ "Днiпромлин",
начальник юридичного вiддiлу та фiнансововий директор ТОВ "Агрофiрма iм. Горького", Голова
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат", Член Наглядової ради ПАТ
"Нiкопольський хлiбокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа
одночасно обiймає посаду начальника юридичного вiддiлу та фiнансового директора ТОВ
"АГРОФIРМА IМ. ГОРЬКОГО" (мiсцезнаходження: 01034, м. Київ, пров. Георгiївський, б.2, к. 12)
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової ради (незалежний директор)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Моршинiн Євген Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1987
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Голова Наглядової ради ТОВ "Днiпромлин" - Директор з
правових питань; ТОВ "Хлiбозавод № 10" - Директор з правових питань та кадрового
забезпечення; ПрАТ "Павлоградхлiб" - Голова Наглядової ради; ТОВ "Днiпропетровський
млиновий комбiнат" - Директор з правових питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольский
хлiбокомбiнат»
9) Опис
Голова Наглядової Ради здiйснює свої повноваження шляхом скликання засiдань Наглядової ради
та участi у засiданнях Наглядової ради, до компетенцiї якої Статутом та Положенням про
Наглядову Раду Товариства вiднесено:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних
зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення
розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого
органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України „Про акцiонернi
товариства” та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному
товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65
Закону.;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз
законом або статутом Товариства.
Наглядова рада, членом якої є посадова особа є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв
Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
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.
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб емiтента щодо
зазначеної посадової особи, а саме: за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що
вiдбулися 28.04.2017 року повноваження Моршинiна Є.В., який перебував на посадi Голови
Наглядової ради були припиненi та згiдно з рiшенням вищезазначених Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства зазначену особу обрано Членом Наглядової ради на новий термiн. За рiшенням
Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 28.04.2017 року) зазначену особу
обрано Головою Наглядової ради.
Загальний стаж роботи посадової особи - 7 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п`яти рокiв: посаду Директора з правових питань ТОВ "Днiпромлин", Директора з правових
питань та кадрового забезпечення ТОВ «Хлiбозавод № 10», посаду Голови Наглядової ради ПрАТ
«Павлоградхлiб» та посаду Директора з правових питань ТОВ "Днiпропетровський млиновий
комбiнат", Голова Наглядової ради ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має.
Посадова особа не є акцiонером Товариства. Посадова особа є незалежним директором.
Посадова особа одночасно обiймає посаду Директора з правових питань ТОВ "Днiпромлин"
(мiсцезнаходження: 01034, м. Київ, провулок Георгiївський, б. 2, к. 12), посаду Директора з
правових питань та кадрового забезпечення за сумiсництвом на ТОВ «Хлiбозавод № 10»
(мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська/Костьольна, б. 5/1-А) та посаду
Голови Наглядової ради ПрАТ «Павлоградхлiб» (мiсцезнаходження: 51403, Днiпропетровська
обл., м. Павлоград, вул. Шутя, буд. 5А)
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради (незалежний директор)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Суконкин Сергiй Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Середня
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Член Наглядової ради; ТОВ «Днiпромлин» - iнспектор з
безпеки вiддiлу зовнiшньої безпеки; ТОВ «Ретал Днiпро» - водiй автотранспортного засобу
служби безпеки; ТОВ "Iнiтiум" - директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольский
хлiбокомбiнат»
9) Опис
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження шляхом участi у засiданнях Наглядової ради,
до компетенцiї якої Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства вiднесено:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних
зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння Товариства;

9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення
розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого
органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України „Про акцiонернi
товариства” та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному
товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65
Закону.;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз
законом або статутом Товариства.
Наглядова рада, членом якої є посадова особа є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв
Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
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.
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб емiтента щодо
зазначеної посадової особи, а саме: за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що
вiдбулися 28.04.2017 року повноваження Суконкiна С.А., який перебував на посадi Члена
Наглядової ради були припиненi та згiдно з рiшенням вищезазначених Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства зазначену особу обрано Членом Наглядової ради на новий термiн.
Загальний стаж роботи посадової особи – 17 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п`яти рокiв: Iнспектор з безпеки вiддiлу зовнiшньої безпеки ТОВ «Днiпромлин», Водiй
автотранспортного засобу служби безпеки ТОВ «Ретал Днiпро», Директор ТОВ "Iнiтiум" , Член
Наглядової ради ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має.
Посадова особа не є акцiонером Товариства. Посадова особа є незалежним директором.
Посадова особа одночасно обiймає посаду Iнспектора з безпеки вiддiлу зовнiшньої безпеки ТОВ
«Днiпромлин» (мiсцезнаходження: 01034, м. Київ, провулок Георгiївський, б. 2, к. 12).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Борисенко Дмитро Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1990
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Член Наглядової ради; ТОВ «Прима-Сток» - юрисконсульт
юридичного вiддiлу; Дочiрнє пiдприємство «Регiональний стабiлiзацiйний фонд» - юрисконсульт
юридичного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольский
хлiбокомбiнат»
9) Опис
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження шляхом участi у засiданнях Наглядової ради,
до компетенцiї якої Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства вiднесено:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних
зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення
розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого
органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;

14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України „Про акцiонернi
товариства” та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному
товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65
Закону.;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз
законом або статутом Товариства.
Наглядова рада, членом якої є посадова особа є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв
Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
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.
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб емiтента щодо
зазначеної посадової особи, а саме: за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що
вiдбулися 28.04.2017 року повноваження Борисенко Д.В., який перебував на посадi Члена
Наглядової ради були припиненi та згiдно з рiшенням вищезазначених Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства зазначену особу обрано Членом Наглядової ради на новий термiн.
Загальний стаж роботи посадової особи – 5 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п`яти рокiв: юрисконсульт юридичного вiддiлу ТОВ «Прима-Сток», юрисконсульт юридичного
вiддiлу Дочiрнього пiдприємства «Регiональний стабiлiзацiйний фонд», Член Наглядової ради
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має.
Посадова особа є акцiонером Товариства.
Посадова особа одночасно обiймає посаду юрисконсульта юридичного вiддiлу ТОВ «Прима-Сток»
(мiсцезнаходження: 49038, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Княгинi Ольги, б. 10/14)
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне
найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний
код юридичної особи

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Рудовський Юрiй Борисович

д/н

0

0.000000

0

0

0

0

Член Правлiння

Лях Юрiй Юрiйович

д/н

0

0.000000

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Бреус Олена Iванiвна

д/н

125

0.000600

125

0

0

0

Член Правлiння

Кодолова Юлiя Анатолiївна

д/н

0

0.000000

0

0

0

0

Член Правлiння

Цеглевський Максим
Петрович

д/н

0

0.000000

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Борисенко Антон
Олександрович

д/н

1380636

6.903180

1380636

0

0

0

Член Наглядової
ради

Кропов Андрiй Вiкторович

д/н

1380636

6.903180

1380636

0

0

0

Голова Наглядової
ради (незалежний Моршинiн Євген Вiкторович
директор)

д/н

0

0.000000

0

0

0

0

Член Наглядової
ради (незалежний
директор)

Суконкiн Сергiй
Анатолiйович

д/н

0

0.000000

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Борисенко Дмитро
Вiкторович

д/н

1998000

9.990000

1998000

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Гайдук Оксана Валерiївна

д/н

1380636

6.903180

1380636

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Нищета Наталiя Iванiвна

д/н

1998000

9.990000

1998000

0

0

0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Фiнько Володимир
Миколайович

д/н

1998000

9.990000

1998000

0

0

0

10136033

50.68014

10136033

0

0

0

Усього

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
28.04.2017
99.46
Перелiк питань, що розглядалися на зборах (порядок денний загальних зборiв акцiонерiв):
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення її
повноважень .
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.
3. Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк та його затвердження.
4. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк та його затвердження.
5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства 2016 рiк та їх затвердження.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
7. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2016 року.
8. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової Ради Товариства.
9. Про обрання голови та членiв Наглядової Ради Товариства.
10. Визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору (цивiльноправових договорiв) з членами Наглядової Ради Товариства
11. Про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Про обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства
13. Визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору (цивiльноправових договорiв) з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Про схвалення (затвердження) значних правочинiв, якi вчинялися Товариством протягом одного
року з моменту прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 25.04.2016 р.).
15. Про схвалення (затвердження) укладених договорiв з банкiвськими установами протягом одного
року з моменту прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 25.04.2016 р.) та
надання вiдповiдних повноважень виконавчому органу Товариства на пiдписання будь-яких змiн та
доповнень до них.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством
протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення.
17. Про надання повноважень на пiдписання значних правочинiв , якi вчинятимуться Товариством
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення».
18. Про отримання Товариством кредиту у банкiвськiй установi, затвердження проекту кредитного
договору та надання повноважень виконавчому органу Товариства на пiдписання зазначеного
правочину.
19. Про схвалення (затвердження) укладених (або що будуть укладенi) договорiв забезпечення та
рiшення Наглядової ради товариства (протокол № 7 вiд 22 березня 2017 року) про укладення з ПАТ
«ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) договору поруки та договорiв iпотеки/застави вiдносно передачi в
iпотеку/заставу ПАТ «ПУМБ» нерухомого та рухомого майна, що належить Товариству, в якостi
забезпечення зобов’язань ТОВ «ХЛIБОЗАВОД №10» (код ЕДРПОУ: 31911401) перед ПАТ «ПУМБ»
за кредитними договорами. Пiдтвердження повноважень Голови правлiння на укладення зазначених
правочинiв.Попереднє схвалення вчинення Головою правлiння або iншою уповноваженою особою
правочинiв вiд iменi Товариства стосовно укладення або змiни будь-яких умов вже укладених
договорiв застави, iпотеки, поруки з ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) (у межах їх сукупної
вартостi не бiльше нiж 230 000 000,00 (двiстi тридцять мiльйонiв гривень) грн. протягом одного року з
дати ухвалення цього рiшення. Зазначенi дiї вчиняються на власний розсуд Головою правлiння або
iншою уповноваженою особою без необхiдностi отримання будь-яких окремих письмових погоджень
чи рiшень Загальних зборiв та iнших органiв Товариства.
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.Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв Товариства в наступному складi: Демах О.А., Воржецова
О.В., Панова Т.I., Драган О.В..
2.Обрати головою Загальних зборiв Товариства Бреус О.I.., та секретарем— Кодолову Ю.А.
3. Затвердити звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2016 р.
4. Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк .

5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» за 2016 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
7. Не затверджувати розподiл прибутку Товариства та не нараховувати дивiденди за 2016 рiк у зв’язку
iз вiдсутнiстю прибутку. Визначити, що збитки покриваються за рахунок доходу майбутнього
перiоду.
8. Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства: Суконкина Сергiя
Анатолiйовича (незалежний директор); Моршинiна Євгена Вiкторовича (незалежний директор);
Борисенко Дмитра Вiкторовича; Кропова Андрiя Вiкторовича; Борисенко Антона Олександровича.
9. Обрати членами Наглядової ради Товариства, строком до дати проведення чергових загальних
зборiв акцiонерiв, наступних кандидатiв:
- Суконкина Сергiя Анатолiйовича (незалежний директор);
- Моршинiна Євгена Вiкторовича (незалежний директор);
- Борисенко Дмитра Вiкторовича;
- Кропову Андрiя Вiкторовича;
- Борисенко Антона Олександровича.
10. Уповноважити голову правлiння Товариства Рудовського Юрiя Борисовича на пiдписання вiд
iменi Товариства безоплатних цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства.
11. Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Гайдук Оксану Валерiївну, Нищету Наталiю Iванiвну, Фiнько
Володимира Миколайовича, строком на п’ять рокiв.
13. Уповноважити голову правлiння Товариства Рудовського Юрiя Борисовича на пiдписання вiд
iменi Товариства безоплатних цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства
строком на п'ять рокiв.
14. Схвалити (затвердити) значний правочин, який вчинявся Товариством протягом одного року з
моменту прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 25.04.2016 р.) – договiр
поставки № 37076 вiд 01.01.2016 року, укладений з ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» на поставку продукцiї
виробленої Товариством, на суму 75 266 271,98 грн.
15. Схвалити (затвердити) наступнi договорiв з банкiвськими установами протягом одного року з
моменту прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 25.04.2016 р.), а саме:
Договiр про надання банкiвських послуг №204-к/17 вiд 02.03.2017р. укладеного мiж Публiчним
акцiонерним товариством «Кредi Агрiколь Банк» та ТОВ «Орiльський об’єднаний елеватор», ТОВ
«Агрофiрма Орiльська», ДП «Агрофiрма Вiкторiя», ТОВ «Агроальянс», ТОВ «Агрофiрма Санрайз»,
ТОВ «Днiпровський хлiбокомбiнат №11», ПАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат», ПрАТ
«Павлоградхлiб» з отриманням кредитних коштiв. У зв’язку з чим в майбутньому надати вiдповiднi
повноваження виконавчому органу Товариства на пiдписання будь-яких змiн та доповнень до
Договору про надання банкiвських послуг №204-к/17 вiд 02.03.2017р., в обсягах та на умовах
визначених у кредитних договорах, а також пов’язаних з цим документiв та дiй в сумi, що не
перевищує 190 000 000,00 (сто дев’яносто мiльйонiв гривень) грн. iз сплатою вiдсоткiв не бiльше
50,01 вiдсоткiв рiчних за користування кредитними коштами на строк не бiльше 5 рокiв
16. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством
протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення, а саме:
- продаж продукцiї власного виробництва на суму що сумарно не перевищую 130 000 000,00 грн.
- купiвлю сировини для виготовлення хлiбобулочної продукцiї на суму що не перевищує 100 000
000,00 грн.
- купiвлю газу для виготовлення продукцiї на суму що не перевищує 100 000 000,00 грн.
- купiвлю нерухомостi на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн.
- продажу нерухомостi на суму що не перевищує 100 000 000,00 грн.
- купiвлю виробничого обладнання на суму що не перевищує 100 000 000,00 грн.
17. Надати повноваження на пiдписання значних правочинiв, зазначених в п. 16 порядку денного,
головi правлiння Рудовському Юрiю Борисовичу. Повноваження, наданi головi правлiння ПАТ
«Нiкопольський хлiбокомбiнат» Рудовському Юрiю Борисовичу, можуть бути передорученi будь –
якiй особi в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення
керiвником Товариства iншу особу (в тому числi тимчасово), повноваження наданi головi правлiння
Товариства Рудовському Ю.Б. цим Протоколом зберiгають силу для новопризначеної особикерiвника.
18. Прийняти рiшення та погодити:
-отримання Публiчним акцiонерним товариством «Нiкопольський хлiбокомбiнат» кредиту у будь-якiй
банкiвськiй установi в сумi що не перевищує 190 000 000, 00 грн. (сто дев’яносто мiльйонiв гривень)
iз сплатою вiдсоткiв не бiльше 50,01 (п’ятдесяти цiлих одна сотих вiдсоткiв) вiдсоткiв рiчних за
користування кредитними коштами, на строк не бiльше 15 (п’ятнадцяти) рокiв, у тому числi шляхом
внесення змiн до кредитного договору - Договiр про надання банкiвських послуг №204-к/17 вiд
02.03.2017р.
- пошук банкiвської установи, яка надасть кредит на найбiльш вигiдних умовах доручити правлiнню

товариства.
- доручити Наглядовiй радi Товариства затвердити проект кредитного договору, змiн та доповнень до
кредитного договору, основнi умови якого (розмiр кредиту, вiдсоткова ставка, строк) не можуть бути
бiльшi за зазначенi вище та визначити особу, яка уповноважена пiдписати кредитний договiр, а саме:
голову правлiння Рудовському Ю.Б., або iншу особу, яка буде виконувати обов’язки голови правлiння
на час необхiдностi пiдписання кредитного договору та змiн/доповнень до кредитного договору.
19. Схвалити (затвердити) укладенi (або що будуть укладенi) договори забезпечення
(поруки/iпотеки/застави) та рiшення Наглядової ради товариства (протокол № 7 вiд 22 березня 2017
року) про укладення з ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) договору поруки та договорiв
iпотеки/застави вiдносно передачi в iпотеку/заставу ПАТ «ПУМБ» нерухомостi, розташованої в
Днiпропетровськiй областi, м. Нiкополь (магазин по вул. Електрометалургiв, 26; магазин по вул.
Жуковського, 104; квартира по вул. К. Лiбкнехта, б.144б, кв.3; магазин по вул. Крiпака, 4; магазин по
вул. Перемоги, 16; Адмiнiстративно-побутовий корпус, виробничий корпус, кондитерський цех,
котельня, гаражi, водопроводна насосна станцiя, склад зберiгання обладнання та запчастин по вул.
Першотравнева, б.22/1; магазин «Паляниця» по вул. Першотравнева, б.22/1; магазин по вул.
Херсонська, 367/7; магазин по вул. Шевченко, 231; магазин по просп. Трубникiв,37), згiдно з
балансовою довiдкою № 159 вiд 22.03.2017 р.; обладнання в кiлькостi 246 од., вказаного в балансовiй
довiдцi № 160 вiд 22.03.2017; транспортних засобiв в кiлькостi 29 од., вказаних в балансовiй довiдцi
№161 вiд 22.03.2017, в якостi забезпечення зобов’язань ТОВ «ХЛIБОЗАВОД №10» (код ЕДРПОУ:
31911401) перед ПАТ «ПУМБ» за наступними кредитними договорами:
- Кредитним договором №КЛ-ZAP-113 вiд 18.07.2016 року (строк кредитування до 13 липня 2017
року (включно), лiмiт кредитування – 75 000 000,00 (сiмдесят п’ять мiльйонiв) грн., сплата процентiв
за користування кредитом в розмiрi до 23,0% (двадцять три цiлих нуль десятих) рiчних, сплата iнших
комiсiй та платежiв на умовах, встановлених ПАТ «ПУМБ»);
- Кредитним договором №КЛ-ZAP-24 вiд 08.10.2014 року (строк кредитування до 03 жовтня 2017
року (включно), лiмiт кредитування – 26 690 000,00 (двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот дев’яносто
тисяч) грн., сплата процентiв за користування кредитом в розмiрi до 21,2% (двадцять одна цiла двi
десятих) рiчних, сплата iнших комiсiй та платежiв на умовах, встановлених ПАТ «ПУМБ»)
- Кредитним договором №КЛ-ZAP-8 вiд 20.08.2014 року (строк кредитування до 15 серпня 2017 року
(включно), лiмiт кредитування – 26 690 000,00 (двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот дев’яносто тисяч)
грн., сплата процентiв за користування кредитом в розмiрi до 21,2% (двадцять одна цiла двi десятих)
рiчних, сплата iнших комiсiй та платежiв на умовах, встановлених ПАТ «ПУМБ»)
Пiдтвердити повноваження Голови правлiння Рудовського Ю.Б. (або iншої особи, яка буде
виконувати обов’язки Голови правлiння, або iншої уповноваженою Головою правлiння особи, яка
буде дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi вiдповiдної Довiреностi, на час необхiдностi пiдписання
договору поруки, договору iпотеки, договору застави та змiн/доповнень до цих договорiв) на
укладення вiдповiдних договору поруки i договорiв iпотеки/застави.
Наступним Загальнi збори акцiонерiв Товариства попередньо схвалюють вчинення Головою
правлiння Рудовським Ю.Б. або iншою уповноваженою особою правочинiв вiд iменi Товариства
стосовно укладення або змiни будь-яких умов вже укладених договорiв застави, iпотеки, поруки з
ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) (у межах їх сукупної вартостi не бiльше нiж 230 000 000,00
грн. (двiстi тридцять мiльйонiв гривень) протягом одного року з дати ухвалення цього рiшення.
Зазначенi дiї вчиняються на власний розсуд Головою правлiння Рудовським Ю.Б. або iншою
уповноваженою особою без необхiдностi отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи
рiшень Загальних зборiв та iнших органiв Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**
Опис

чергові

позачергові
X
12.12.2017
74.48

Перелiк питань, що розглядалися на зборах (порядок денний загальних зборiв акцiонерiв):
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства та визначення порядку припинення їх
повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборiв Товариства
4. Прийняття рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне.
5. Затвердження нового найменування Товариства у зв'язку зi змiною його типу.
6. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та обрання осiб, яким надаються повноваження
щодо пiдписання Статуту та здiйснення його державної реєстрацiї.
7. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх 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. Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв Товариства в наступному складi: голова лiчильної
комiсiї -Демах О.А., члени лiчильної комiсiї: Воржецова О.В., Панова Т.I., Драган О.В. та та
припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на них обов’язкiв у
повному обсязi.
2. Обрати головою Загальних зборiв Товариства Бреус О.I.., та секретарем— Кодолову Ю.А.
3. Затвердити порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборiв ТовариствА.
4. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
5. Затвердити нове найменування Товариства: Повне найменування: українською мовою: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"; скорочене найменування:
українською мовою: ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ».
6. Внести змiни до Статуту Товариства, виклавши його в новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю
Статуту. Уповноважити голову позачергових загальних зборiв Товариства Бреус Олену Iванiвну та
секретаря позачергових загальних зборiв Товариства Кодолову Юлiю Анатолiївну пiдписати в новiй
редакцiї Статут ПрАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат», затверджений загальними зборами
Товариства. Доручити головi правлiння ПрАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат», або iншiй
уповноваженiй особi (вiдповiдно до довiреностi наданої головою правлiння ПрАТ «Нiкопольський
хлiбокомбiнат») здiйснити та забезпечити державну реєстрацiю Статуту ПрАТ «Нiкопольський
хлiбокомбiнат» в установленому законодавством порядку.
7. Затвердити Положення про наглядову раду Приватного акцiонерного товариства «Нiкопольський
хлiбокомбiнат».
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

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

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

5000000.00

100

12.09.2011

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

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

49073

48719

0

0

49073

48719

будівлі та
споруди

23323

22635

0

0

23323

22635

машини та
обладнання

22033

22935

0

0

22033

22935

транспортні
засоби

3621

3077

0

0

3621

3077

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

96

72

0

0

96

72

2. Невиробничого
призначення:

178

169

0

0

178

169

будівлі та
споруди

178

169

0

0

178

169

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

49251

48888

0

0

49251

48888

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням емiтента.
Термiни користування основними засобами (за групами):
- будiвлi та споруди - 20 рокiв;
- машини та обладнання - 5 рокiв;
- транспортнi засоби - 5 - рокiв;
Опис - виробниче та офiсне обладнання - 4 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 154055 тис.грн.. Ступiнь
зносу основних засобiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає 68,27 %. Ступiнь
використання - 100%. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 48888
тис.грн.,нарахований знос - 105167 тис.грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв впродовж
звiтного перiоду 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)

18146

26989

Статутний капітал
(тис. грн.)

5000

5000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

5000

5000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства на початок та на кiнець звiтного перiоду
вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004
року), з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на початок звiтного перiоду (26989 тис.грн. )
бiльше скоригованого статутного капiталу Товариства (5000 тис.грн. ) на 21989 тис. грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду (18146 тис.грн. )
бiльше скоригованого статутного капiталу Товариства (5000 тис.грн. ) на 13146 тис. грн. Це
вiдповiдає вимогам частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

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

Дата
погашення

X

15000

X

X

15.05.2017

15000

15.75

30.12.2018

X

13295

X

X

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

13295

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

521

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

62014

X

X

Інші зобов’язання та
забезпечення

X

21884

X

X

Усього зобов’язань та
забезпечень

X

112714

X

X

у тому числі:
Короткостроковий кредит
банку
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Зобов`язання Товариства за станом на кiнець звiтного перiоду у сумi 112714 тис. грн.
вiдповiдають даним бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Це є поточнi
зобов`язання емiтента. Довгострокових зобов`язань на кiнець звiтного перiоду емiтент
не має.

Опис:

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№

Основний

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

з/п

вид
продукції*

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Хлiб та
хлiбобулочнi
вироби

11131 тонн

114188

99.99

11119 тонн

113134

98.98

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.**)
(тис.грн.)

у відсотках до
у натуральній у грошовій
всієї
формі (фізична формі (тіс.
виробленої
од. вим.**)
грн.)
продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в
грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина та матерiали

65.0

2

Заробiтна плата

15.0

3

Iншi операцiйнi витрати

10.0

4

Амортизацiя

7.0

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

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

Граничн
Найменуван
а
Дата
ня
№
сукупна
прийнят уповноважен
з/
вартість
тя
ого органу,
п
правочи
рішення що прийняв
нів
рішення
(тис.грн)

1

1

2

3

28.04.201
7

Загальнi
збори
акцiонерiв

4

130000

Вартість
активів
емітента
за
даними
останнь
ої річної
фінансо
вої
звітност
і (тис.
грн)

Співвідноше
ння
граничної
сукупної
вартості
правочинів
до вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

102778

Предмет правочину

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Комісії

Веб-сайт
товарист
ва, на
якому
розміщен
а
інформац
ія

6

7

8

9

126.49

Продаж продукцiї
власного виробництва
(хлiба та
хлiбобулочних
виробiв).

03.05.2017

nhk.com.u
a

Опис:
28.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значного
правочину, який може вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення, а саме
договору на продаж продукцiї власного виробництва (хлiба та хлiбобулочних виробiв).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 16363316;

Граничн
Найменуван
а
Дата
ня
№
сукупна
прийнят уповноважен
з/
вартість
тя
ого органу,
п
правочи
рішення що прийняв
нів
рішення
(тис.грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за
даними
останнь
ої річної
фінансо
вої
звітност
і (тис.
грн)

Співвідноше
ння
граничної
сукупної
вартості
правочинів
до вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет правочину

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Комісії

Веб-сайт
товарист
ва, на
якому
розміщен
а
інформац
ія

7

8

9

кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у голосуваннi - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 0;
28.04.201
2
7

Загальнi
збори
акцiонерiв

100000

102778

97.3

Придбання сировини
для виготовленння
хлiбобулочної
продукцiї.

03.05.2017

nhk.com.u
a

Опис:
28.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значного
правочину, який може вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення, а саме
договору на придбання сировини для виготовленння хлiбобулочної продукцiї.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 16363316;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у голосуваннi - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 0;
3

28.04.201
7

Загальнi
збори
акцiонерiв

100000

102778

97.3

Купiвля газу для
виготовлення
продукцiї.

03.05.2017

nhk.com.u
a

Опис:
28.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значного
правочину, який може вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення, а саме
договору купiвлi газу для виготовлення продукцiї
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 16363316;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у голосуваннi - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення -16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 0.
4

28.04.201
7

Загальнi
збори
акцiонерiв

200000

102778

194.59

Купiвля нерухомостi.

03.05.2017

nhk.com.u
a

Опис:
28.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значного
правочину, який може вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення, а саме
договору купiвлi нерухомостi.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 16363316;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у голосуваннi - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення -16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 0.
5

28.04.201
7

Загальнi
збори
акцiонерiв

100000

102778

97.3

Продаж нерухомостi.

03.05.2017

nhk.com.u
a

Граничн
Найменуван
а
Дата
ня
№
сукупна
прийнят уповноважен
з/
вартість
тя
ого органу,
п
правочи
рішення що прийняв
нів
рішення
(тис.грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за
даними
останнь
ої річної
фінансо
вої
звітност
і (тис.
грн)

Співвідноше
ння
граничної
сукупної
вартості
правочинів
до вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет правочину

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Комісії

Веб-сайт
товарист
ва, на
якому
розміщен
а
інформац
ія

7

8

9

Опис:
28.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значного
правочину, який може вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення, а саме
продажу нерухомостi
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 16363316;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у голосуваннi - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення -16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 0.
6

28.04.201
7

Загальнi
збори
акцiонерiв

100000

102778

97.3

Купiвля виробничого
обладнання.

03.05.2017

nhk.com.u
a

Опис:
28.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значного
правочину, який може вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення, а саме
договору купiвлi виробничого обладнання
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 16363316;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у голосуваннi - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення -16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 0.

7

28.04.201
7

Загальнi
збори
акцiонерiв

230000

102778

223.78

Застава
нерухомостi/iпотека/п
орука за договорами з
ПАТ "ПУМБ" та/або
внесення змiн до вже
укладених договорiв
застави/iпотеки/порук
и з ПАТ "ПУМБ".

03.05.2017

nhk.com.u
a

Опис:
28.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значного
правочину, який може вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення, а саме
договору застави/iпотеки/поруки з ПАТ "ПУМБ" та/або внесення змiн до вже укладених договорiв
застави/iпотеки/поруки з ПАТ "ПУМБ".
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 16363316;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у голосуваннi - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 0.
8

28.04.201
7

Опис:

Загальнi
збори
акцiонерiв

190000

102778

184.86

Отримання кредиту у
банкiвськiй установi.

03.05.2017

nhk.com.u
a

Граничн
Найменуван
а
Дата
ня
№
сукупна
прийнят уповноважен
з/
вартість
тя
ого органу,
п
правочи
рішення що прийняв
нів
рішення
(тис.грн)

1

2

3

Вартість
активів
емітента
за
даними
останнь
ої річної
фінансо
вої
звітност
і (тис.
грн)

Співвідноше
ння
граничної
сукупної
вартості
правочинів
до вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

5

6

4

Предмет правочину

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Комісії

Веб-сайт
товарист
ва, на
якому
розміщен
а
інформац
ія

7

8

9

28.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значного
правочину, який може вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення, а саме
договору про отримання кредиту у банкiвськiй установi.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 16363316;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у голосуваннi - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення -16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 0.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів

Ринкова
вартість
майна
Найменуванн
або
Дата
я
№
послуг,
прийнятт уповноважено
з/
що є
я
го органу, що
п
предмето
рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

1

2

28.04.201
7

3

Загальнi збори
акцiонерiв

4

14549

Вартість
активів
емітента
за
даними
останньої
річної
фінансов
ої
звітності
(тис. грн)

Співвідношен
ня ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

5

6

7

8

9

14.16

Передача в
iпотеку/заста
ву
нерухомого
та рухомого
майна, що
належить
товариству за
Договором
застави № 3
РМ-КЛ-ZAP8/7 з ПАТ
"ПУМБ".

03.05.2017

nhk.com.ua

102778

Дата
розміщення
Веб-сайт
особливої
товариств
інформації в
а, на
загальнодоступн
якому
ій
розміщена
інформаційній інформаці
базі даних
я
Комісії

Опис:
28.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а

Ринкова
вартість
майна
Найменуванн
або
Дата
я
№
послуг,
прийнятт уповноважено
з/
що є
я
го органу, що
п
предмето
рішення
прийняв
м
рішення
правочин
у (тис.
грн)

1

2

3

4

Вартість
активів
емітента
за
даними
останньої
річної
фінансов
ої
звітності
(тис. грн)

Співвідношен
ня ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

5

6

7

Дата
розміщення
Веб-сайт
особливої
товариств
інформації в
а, на
загальнодоступн
якому
ій
розміщена
інформаційній інформаці
базі даних
я
Комісії

8

9

саме Договору застави № 3 РМ-КЛ-ZAP-8/7 з ПАТ "ПУМБ".
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства -16363316;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у голосуваннi - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 0.

2

28.04.201
7

Загальнi збори
акцiонерiв

75266

102788

73.22

Поставка
продукцiї,
виробленої
Товариством
за Договором
поставки №
37076 вiд
01.01.2016 р.
з ТОВ "АТБ Маркет".

03.05.2017

nhk.com.ua

Опис:
28.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а
саме Договору поставки № 37076 вiд 01.01.2016 р. з ТОВ "АТБ - Маркет" на поставку продукцiї виробленої
Товариством
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства -16363316;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у голосуваннi - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 0.

3

28.04.201
7

Загальнi збори
акцiонерiв

190000

102778

184.86

Отримання
банкiвських
послуг за
Договором
про надання
банкiвських
послуг №204к/17 вiд
02.03.2017 р.
з ПАТ "Кредi
Агрiколь
Банк".

03.05.2017

nhk.com.ua

Опис:
28.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а
саме Договору про надання банкiвських послуг №204-к/17 вiд 02.03.2017 р. з ПАТ "Кредi Агрiколь Банк".
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства -16363316;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у голосуваннi - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 16275816;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 0.

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

28.04.2017

03.05.2017

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

28.04.2017

03.05.2017

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

28.04.2017

03.05.2017

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

28.04.2017

04.05.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

28.04.2017

04.05.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

28.04.2017

04.05.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

28.04.2017

04.05.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

15.12.2017

18.12.2017

Відомості про зміну типу акціонерного
товариства

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків
- фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДУЛЬАУДИТ"
38033179
53210, Днiпропетровська обл., м.
Нiкополь, вул. Дибенка, буд. 59 Г, кв. 1
№ 4508 23.02.2012

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/в д/в д/в д/в

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

№ 0491
25.09.2014

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

із застереженням
д/в

Номер та дата договору на проведення аудиту

№ 14-02/18
14.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

14.02.2018
24.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

24.04.2018
32000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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

2017

2

1

2

2016

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про 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): На розгляд останнiх позачергових загальних зборiв акцiонерiв
Товариства виносились питання про змiну типу акцiонерного товариства, питання
про затвердження нового найменування Товариства у зв'язку зi змiною його типу.
питання про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та питання про
внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом
викладення їх в новiй редакцiї.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада

Ні

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

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

д/в

Інше (зазначити)

д/в

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх
непроведення

д/в

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

д/в

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

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

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності
Інше (запишить)

X
У звiтному перiодi Наглядова рада
Товариства не проводила
самооцiнку.

У звiтному перiодi Наглядова рада Товариства не проводила самооцiнку.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

4

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

Комiтети у складi Наглядової ради не створювались
Комiтети у складi Наглядової ради не створювались
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
Інше (запишіть)

X
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)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Ні

Так

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

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
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
Наглядова рада

X
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
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

X
д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?

Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

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
З власної ініціативи

Ні

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
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

Інше (запишіть): д/в

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) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
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,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

Дніпропетровська обл.

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

Вид економічної
діяльності

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

Середня кількість
працівників

320

00381381

за КОАТУУ 1211600000
за КОПФГ

за КВЕД

230

10.71

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
53207 Днiпропетровська обл., м. Нiкополь,
вул. Першотравнева, буд. 22/1 т. (0566)
691650

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 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

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

80

80

0

накопичена амортизація

1002

80

80

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

49251

48888

0

первісна вартість

1011

146660

154055

0

знос

1012

97409

105167

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

I. Необоротні активи

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

1030

10

10

0

інші фінансові інвестиції

1035

1336

1336

0

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

50597

50234

0

Запаси

1100

5235

6754

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

168

233

0

Товари

1104

12

12

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

6696

8034

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

38773

63828

0

з бюджетом

1135

52

0

0

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

319

286

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1070

1259

0

Готівка

1166

11

6

0

Рахунки в банках

1167

1059

1253

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

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

II. Оборотні активи

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

36

465

0

Усього за розділом II

1195

52181

80626

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

102778

130860

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

5000

5000

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

33208

33169

0

Додатковий капітал

1410

5643

5643

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-16862

-25666

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

26989

18146

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

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

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

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

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

15000

0

Векселі видані

1605

13295

13295

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

16214

9990

0

за розрахунками з бюджетом

1620

222

521

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

49

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

183

238

0

за розрахунками з оплати праці

1630

715

932

0

за одержаними авансами

1635

15

23

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

45145

72715

0

Усього за розділом IІІ

1695

75789

112714

0

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

102778

130860

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Протягом звiтного перiоду ПрАТ «НIКОПОЛЬСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ» не застосовував облiкову полiтику
ретроспективно, не здiйснював ретроспективний
перерахунок статей своєї фiнансової звiтностi та не
перекласифiковував статтi своєї фiнансової звiтностi. З
огляду на це, керуючись Мiжнародними стандартами
бухгалтерського облiку 1 (МСБО 1) «Подання фiнансової
звiтностi», фiнансовi показники станом на початок
найбiльш давнього порiвняльного перiоду (колонка 5 Звiту
про фiнансоий стан на 31 грудня 2017 року) не
розкриваються.

Керівник

Рудовський Юрiй Борисович

Головний бухгалтер

Бреус Олена Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00381381

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

116119

104009

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

( 92024 )

( 83257 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

24095

20752

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

903

797

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

( 5525 )

( 3284 )

Витрати на збут

2150

( 24851 )

( 19764 )

Інші операційні витрати

2180

( 1190 )

( 886 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 6568 )

( 2385 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 1555 )

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 18 )

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 8141 )

( 2385 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-702

-607

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 8843 )

( 2992 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

19712

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

19712

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

19712

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-8843

16720

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

76884

73757

Витрати на оплату праці

2505

18887

15292

Відрахування на соціальні заходи

2510

4192

3355

Амортизація

2515

8103

6035

Інші операційні витрати

2520

13881

7866

Разом

2550

121947

106305

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

-0.44215

-0.14960

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-0.44215

-0.14960

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Рудовський Юрiй Борисович

Головний бухгалтер

Бреус Олена Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00381381

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

137991

123789

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

368

204

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

11

8

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

818

759

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

67110

18036

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 164685 )

( 121916 )

Праці

3105

( 15193 )

( 12181 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 4132 )

( 3368 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 5344 )

( 4259 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 573 )

( 642 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 535 )

( 292 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

( 16755 )

( 1090 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

189

-18

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

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

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

189

-18

Залишок коштів на початок року

3405

1070

1088

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

1259

1070

Примітки

д/н

Керівник

Рудовський Юрiй Борисович

Головний бухгалтер

Бреус Олена Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00381381

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2017 рік

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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
вибуття

3523

0

0

0

0

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)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00381381

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2017 рік

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

5000

33208

5643

0

-16862

0

0

26989

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

33208

5643

0

-16862

0

0

26989

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-8843

0

0

-8843

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(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

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
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

-39

0

0

39

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

-39

0

0

-8804

0

0

-8843

Залишок на
кінець року

4300

5000

33169

5643

0

-25666

0

0

18146

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
1. Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року
Інформація про Товариство
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (надалі по
тексту – «Товариство») зареєстровано 30 серпня 1996 року.
Повне
найменування:
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО«НІКОПОЛЬСЬКИЙ
ХЛІБОКОМБІНАТ»
Код за ЄДРПОУ: 00381381
Місцезнаходження Товариства: 53207 місто Нікополь Дніпропетровської області вулиця Першотравнева
будинок 22/1.
Цілями Діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в
інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості
акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
Предметом діяльності Товариства є:
- 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних, кондитерських
виробів та тістечок не тривалого зберігання;
- 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива;
- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами;
- 49.39 Інший та пасажирський наземний транспорт не віднесений до інших угрупувань;
- 49.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 49.41 Діяльність вантажного автомобільного транспорту.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. складала 320 та 307 осіб,
відповідно.
Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016р. учасниками Товариства були:
Учасники товариства:
31.12.2017
31.12.2016
%
87,89642
12,10358
100,00

%
87,89642
12,10358
100,00

Фізичні особи
Юридичні особи
Всього
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником
Товариства 22 січня 2018 року. Учасники Товариства та інші особи не мають права вносити зміни до цієї
фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.2. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з
метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків
Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними
економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, є
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2017 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті
Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2017 року, дотримання
яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної,
зіставної та зрозумілої інформації.

3. Суттєві положення облікової політики
3.1.
Основи підготовки фінансової звітності
Заява про відповідність
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності (Рада з МСФЗ).
Фінансова звітність Компанії є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою
достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Компанії
для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних
рішень.
Підготовлена Компанією фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам
чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2017 року, дотримання яких
забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та
зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Компанія керувалася також вимогами національних законодавчих та
нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в
Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
Основа складання фінансової звітності
Ця фінансова звітність складена на основі принципу історичної вартості, за винятком зазначеного в
основних положеннях облікової політики нижче (наприклад, оцінка окремих фінансових інструментів, що
оцінюються відповідно до МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та інших).
Функціональна валюта та валюта подання
Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Компанії. Вся
фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі, якщо не
вказано інше. Гривня не є вільноконвертованою валютою за межами України.
Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому
Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою
діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та
погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.
Таким чином, керівництво Компанії підготувало цю фінансову звітність відповідно до принципу
подальшого безперервного функціонування. Формуючи таке професійне судження, керівництво врахувало
фінансовий стан Компанії, свої існуючі наміри, заплановану в бюджеті прибутковість діяльності у
майбутньому та доступ до фінансових ресурсів, а також проаналізувало вплив поточної фінансової та
економічної ситуації на майбутню діяльність Компанії.
При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Компанія функціонує в нестабільному
середовищі, що пов'язано з наслідками світової економічної кризи та нестабільної ситуації у країні.
Стабілізація економічної ситуації в Україні буде значною мірою залежати від ефективності фіскальних та
інших заходів, що будуть здійснюватися урядом України. У той же час не існує чіткого уявлення того, яких
заходів вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з відсутністю чіткого плану заходів уряду
по виходу з кризи неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на
фінансовий стан Компанії. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції,
можливість відшкодування вартості активів Компанії та здатність Компанії обслуговувати і платити за
своїми боргами в міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких
коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде
повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.
3.2.
Основні судження, оцінки та фактори невизначеності
Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що визнаються у фінансовій
звітності, та на балансову вартість активів і зобов’язань протягом наступного фінансового року.
Розрахунки та судження постійно переглядаються і базуються на попередньому досвіді керівництва та
інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за
існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Компанії також
використовую професійні судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які чинять
найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких
можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного
фінансового року включають:
Термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів

Оцінка термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних активів є предметом
професійного судження, яке базується на основі досвіду використання аналогічних активів. Майбутні
економічні вигоди від даних активів, виникають переважно від їх поточного використання під час надання
послуг. Тим не менш, інші фактори, такі як фізичний та моральний знос, часто призводять до змін розмірів
майбутніх економічних вигід, які як очікується будуть отримані від використання даних активів.
Керівництво періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного використання основних
засобів та нематеріальних активів. Ефект від перегляду остаточного терміну корисного використання
основних засобів та нематеріальних активів відображається у періоді, коли такий перегляд мав місце чи в
майбутніх звітних періодах, якщо можливо застосувати. Відповідно, це може вплинути на величину
майбутніх амортизаційних відрахувань та балансову вартість основних засобів.
Оцінка справедливої вартості фінансових інструментів
Якщо ціна фінансового інструмента, що котирується на ринку, доступна, справедлива вартість
розраховується, базуючись на ній. Коли на ринку не спостерігається параметрів для оцінки, або вони не
можуть бути виведені з наявних ринкових цін, справедлива вартість визначається шляхом аналізу інших
наявних ринкових даних, прийнятних для кожного продукту, а також шляхом застосування моделей
ціноутворення, які використовують математичну методологію, засновану на прийнятих фінансових теоріях.
Моделі ціноутворення враховують договірні умови по фінансових інструментах, а також ринкові
параметри оцінки, такі, як процентні ставки, волатильність та валютні курси обміну. Коли ринкові
параметри оцінки відсутні, керівництво здійснює судження на основі своєї найкращої оцінки такого
параметра за даних обставин, що обґрунтовано відображає ціну по даному інструменту, яка була б
визначена ринком, за умови наявності ринку. При здійсненні даної оцінки використовуються різноманітні
прийнятні методи, включаючи дані подібних інструментів, історичні дані і методи екстраполяції. Компанія
вважає, що бухгалтерські оцінки та припущення, які мають відношення до оцінки фінансових інструментів,
де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
вони з високим ступенем ймовірності піддаються змінам з плином часу, оскільки оцінки базуються
на припущеннях керівництва щодо процентних ставок, волатильності, змін валютних курсів, коригувань
при оцінці інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на
доходи/(витрати) може бути значним.
Якби керівництво використовувало інші припущення щодо процентних ставок, волатильності, курсів
обміну валют і коригувань при оцінці інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових
інструментів в разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений в фінансовій
звітності чистий прибуток та збиток Компанії. У Примітках міститься детальна інформація про використані
методики оцінки та ключові припущення, використані під час визначення справедливої вартості
фінансових інструментів.
Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Компанії застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів,
що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці
ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують
невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним
керівництву Компанії фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Компанія проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від
знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних
даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у
результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
Управлінський персонал оцінює зменшення корисності депозитів в банках, грошей та їх еквівалентів,
визначаючи ймовірність відшкодування їх вартості на основі детального аналізу банків. Фактори, що
беруться до уваги, включають фінансовий стан банку, кредитні рейтинги, присвоєні банку, та історію
співробітництва з ним.
Станом на 31.12.2017 року, управлінський персонал не ідентифікував ознак знецінення грошових коштів та
їх еквівалентів у інших банках, і, відповідно, не створив резерви на покриття збитків від знецінення цих
сум.
Однак, суттєве погіршення економічної ситуації в Україні, значна девальвація української гривні, нестача
ліквідних коштів у банківському секторі та дострокове зняття депозитів, разом із фінансовими труднощами
українських банків, призводять до суттєвої невизначеності оцінок щодо можливості їх відшкодування.

У разі, якщо банки не зможуть повернути Компанії гроші та їх еквіваленти після звітної дати, необхідно
буде відобразити в обліку додаткові збитки від зменшення корисності.
Резерв сумнівних боргів
Компанія проводить нарахування резерву сумнівних боргів з метою покриття потенційних збитків у
випадках неспроможності дебітора здійснювати необхідні платежі. При оцінці достатності резерву
сумнівних боргів керівництва враховує поточні загальноекономічні умови, платоспроможність дебітора та
зміни умов здійснення платежів.
Коригування суми резерву сумнівних боргів, що відображена у фінансовій звітності, можуть проводитись у
результаті зміни економічної чи галузевої ситуації або фінансового стану окремих клієнтів.
Податкове законодавство
Податкове, валютне та мите законодавство України може тлумачитись по-різному і часто змінюється.
Відповідні органи можуть не погодитися з тлумаченнями цього законодавства керівництвом Компанії у
зв’язку з діяльністю Компанії та операціями в рамках цієї діяльності.
Податкові органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом трьох календарних
років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може стосуватися довших періодів. В результаті
можуть бути нараховані додаткові суттєві суми податків, штрафи та пені.
Інші джерела невизначеності
Незважаючи на здійснення українським урядом низки стабілізаційних заходів, спрямованих на
забезпечення ліквідності українських компаній, невизначеність щодо доступу до капіталу та вартості
капіталу для Компанії та його контрагентів триває і надалі, що може негативно вплинути на фінансовий
стан Компанії, результати її діяльності та перспективи розвитку.
Керівництво не може достовірно оцінити вплив на фінансовий стан Компанії будь-якого подальшого
погіршення ситуації з ліквідністю на фінансових ринках та підвищення нестабільності на валютних ринках
та ринках капіталу. На думку керівництва, вживаються усі необхідні заходи для підтримки життєздатності
та зростання господарської діяльності Компанії у поточних умовах.
3.3. Зміни у поданні
У випадку, коли Компанія ретроспективно застосовує зміни у обліковій політиці, ретроспективно
перераховує та/або рекласифікує статті у фінансовій звітності, що призводить до зміни даних попереднього
періоду, Компанія робить відповідні розкриття у розділі Приміток "Виправлення помилок".
У
представленій фінансовій звітності Компанія не робила вищезгадані розкриття, оскільки не мала помилок у
минулому періоді, а ретроспективні застосування (у разі, якщо вони мали місце) не вплинули на минулі
періоди та не змінили вхідні сальдо та порівняльні дані фінансової звітності.
Застосування нових стандартів та інтерпретацій:
При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, Компанія застосувала всі
нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов’язковими для
застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2017 року. Застосування доповнень та змін до
стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи
результати діяльності Компанії.
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі
стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного
регулювання», які відповідно набувають чинності 01 січня 2016 року та 01 січня 2018 року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» не
застосовується, оскільки Товариство не входить в сферу дії цього стандарту.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» прийнятий в 2009р. – 2010р., 2013р., 2014р., застосовується з
1 січня 2018 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: змінюється класифікація та оцінка фінансових активів;
нова модель визнання збитків від знецінення фінансових активів – модель очікуваних кредитних збитків;
перегляд порядку хеджування для забезпечення взаємозв’язку обліку з управлінням ризиками. Стандарт
достроково не застосовувався, вплив застосування цього стандарту керівництвом оцінюється.
МСФЗ (IFRS) 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність» прийнятий в
вересні 2014р., застосовується з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: коли актив
переноситься з категорії «призначені для продажу» в категорію «призначені для розподілу», не вважаються
зміною плану або розподілу і не повинні відображатися в обліку як така зміна; Актив (група), що вибуває,
необов'язково відновлювати у фінансовій звітності. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло
б на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2017 року.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» прийнятий в вересні 2014р.,
застосовується з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: якщо Товариство передає фінансовий
актив третій стороні, то воно повинно розкрити інформацію про характер угоди, ступінь тривалості в активі
і ризики; розкриття додаткової інформації необов'язкове для всіх проміжних періодів, за винятком

необхідних відповідно до МСФЗ (IFRS) 34. Стандарт достроково не застосовувався, вплив застосування
цього стандарту керівництвом оцінюється.
МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» прийнятий в вересні 2014р., застосовується з 1 січня 2016 року
або пізніше. Суттєві зміни стисло: при визначенні ставки дисконтування важлива валюта, в якій виражені
зобов'язання; якщо досить розвиненого ринку високоякісних корпоративних облігацій в цій валюті не
існує, слід розглядати державні облігації у відповідній валюті. Дострокове застосування цього стандарту не
вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2017 року.
МСБО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» прийнятий в вересні 2014р., застосовується з 1 січня
2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: наявність перехресного посилання на місце розташування
інформації, розкритої в інших формах проміжної фінансової звітності. Дострокове застосування цього
стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2017
року.
МСФЗ (IFRS) 14 «Розрахунки відкладених тарифних різниць» прийнятий в січні 2014р., застосовується
з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: поширюється тільки на під-ва, які застосовують
МСФЗ (IFRS) 1; дозволяється продовжувати застосовувати облікову політику, складену згідно з
попереднім П(С)БО; суб'єкт господарювання подає окремими рядками у звіті про фінансовий стан:
загальну суму всіх дебетових залишків за відстроченими рахунками тарифного регулювання, та загальну
суму всіх кредитових залишків за відстроченими рахунками тарифного регулювання. За рішенням
керівництва цей МСФЗ до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього
стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2017
року, оскільки Товариство не входить в сферу дії цього стандарту.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» прийнятий в травні 2014р., застосовується з 1
січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: величина виручки визначається у розмірі очікуваної
виплати за попередній товар або надану послугу; модель: ідентифікація договору (договорів) з клієнтом,
ідентифікація зобов'язань за договором, визначення ціни угоди, розподіл ціни угоди між зобов'язаннями за
договором, визнання виручки при виконанні зобов'язань; витрати, пов'язані із забезпеченням договорів із
покупцями, повинні капіталізуватися і амортизуватися на строк, протягом якого відбувається споживання
вигод від договору; прояснює такі поняття - актив, контрактне зобов'язання, зміни/доповнення договорів,
містить посібник з багато компетентних угод; самостійні партії товарів або послуг повинні визнаватися
окремо, а всі знижки та ретроспективні знижки з договірної ціни підлягають розподілу на окремі елементи;
значно змінює вимоги щодо подання та розкриття інформації про виручку. За рішенням керівництва цей
МСФЗ до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло
би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2017року.
«Інвестиційні організації: застосування винятку з вимоги про консолідацію». Поправка до МСФЗ
(IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСФЗ (IАS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні
підприємства» прийнятий в грудні 2014р., застосовується з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни
стисло: п 31 МСФЗ (IFRS) 10, інвестиційна організація не повинна консолідувати свої дочірні організації.
Інвестиції в дочірню компанію оцінюються за справедливою вартістю; виключення з вимоги про
підготовку консолідованої фінансової звітності також надається проміжним материнським підприємствам,
які є дочірніми для інвестиційних компаній; якщо дочірнє підприємство саме є інвестиційною компанією,
то материнське інвестиційне Товариство зобов'язано оцінювати свої інвестиції в таке дочірнє товариство за
справедливою вартістю через прибуток або збиток; МСФЗ (IFRS) 28 організації, що не є інвестиційними,
мають право вибору при застосуванні методу дольової участі.
«Ініціатива у сфері розкриття інформації» Поправки до МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності»
прийнятий в грудні 2014р., застосовується з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: укладачі
звітності можуть самостійно вибирати формат і спосіб представлення фінансової інформації; підприємство
не має об'єднувати або розукрупнювати дані; розкрупнення даних у випадках, коли воно пов'язане з
розумінням фінансового положення або фінансових результатів підприємства; проміжні підсумкові суми у
звіті про фінансовий стан або звіті про прибутки або збитки та інший сукупний дохід; керівництво повинно
визначати порядок приміток до фінансової звітності; розкривається інформація про облікову політику;
частка іншого сукупного доходу від інвестиції, врахованих методом дольової участі, включається у
відповідну групу в залежності від того, будуть ці статті рекласифіковані до складу прибутку чи збитків.
Поправки до МСБО (IAS) 27 «Окрема фінансова звітність» прийнятий в грудні 2014р., застосовується з
1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: відновлено можливість використання методу дольової
участі для обліку інвестицій у дочірні, спільні підприємства та асоційовані Товариства в окремій
фінансовій звітності; підприємства зможуть у своїй окремій фінансовій звітності враховувати інвестиції,
користуючись одним з методів: за собівартістю, відповідно до МСФЗ (IFRS) 9, з використанням методу
пайової участі, як в МСФЗ (IFRS) 28; окрема фінансова звітність - це звітність, що випускається в

доповнення: до консолідованої фінансової звітності підприємства, що має дочірні товариства, фінансової
звітності, підготовленої підприємством без дочірніх товариств, але мають інвестиції в асоційовані або
спільні підприємства, які відображаються в обліку МСФЗ (IFRS) 28; МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування
МСФЗ" зміни - дозволено використовувати поправки до окремої фінансової звітності підприємств, що
вперше застосовують МСФЗ.
Поправка до МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38 «Роз'яснення методів амортизації» прийнятий в травні
2013р., застосовується з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: необґрунтованість
застосування методу амортизації, який базується на виручці від використання активу, для ОЗ і НМА;
поправки розглядають можливість використовувати цей метод для НМА у виняткових випадках.
Поправка до МСБО (IАS) 41 і МСФЗ (IАS) 16 щодо обліку плодоносних рослин прийнятий в червні
2013р., застосовується з 1 січня 2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: обліковий підхід до
плодоносних рослин буде відрізнятися від інших біологічних активів; плодоносні рослини розглядаються
як статті, подібні машинному устаткуванню у виробничому процесі (МСБО (IАS) 16).
Поправка до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» прийнятий в травні 2013р., застосовується з 1 січня
2016 року або пізніше. Суттєві зміни стисло: спільні операції - спільне підприємство, що припускає
наявність у сторін, що володіють спільним контролем на діяльністю, прав на активи і відповідальності за
зобов'язаннями, пов'язаними з її діяльністю; поправки передбачають вимоги до інвестора застосовувати
принципи обліку об'єднання бізнесу при придбанні частки участі у спільних операціях (згідно МСФЗ
(IFRS) 3); інвестору буде необхідно: виміряти ідентифіковані активи та зобов'язання за справедливою
вартістю, віднести витрати, пов'язані з придбанням, на прибутки і збитки, визначити відстрочений податок,
визначити різницю у складі гудвілу; поправки застосовані до придбання як початкової, так і додаткової
частки участі у спільних операціях; якщо покупка учасником спільної операції додаткової участі в тих же
спільних операціях призводить до збереження спільного контролю, то вже наявна у власності частка участі
не переоцінюється.
Керівництво Товариства не вважає, що застосування цих поправок здійснить суттєвий вплив на
фінансову звітність Товариства.
Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів, представлених у цій
фінансової звітності.
Класифікація активів та зобов’язань на короткострокові/поточні та довгострокові/непоточні.
У звіті про фінансовий стан Компанія представляє активи та зобов’язання на основі їх класифікації на
поточні/короткострокові та непоточні/довгострокові. Актив є поточним, якщо:
а) Компанія сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його у своєму
нормальному операційному циклі;
б) актив утримується в основному з метою продажу;
в) Компанія сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
або
г) актив є грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів (як визначено у МСБО 7), якщо немає
обмежень щодо обміну чи використання цього активу для погашення зобов’язання принаймні протягом
дванадцяти місяців після звітного періоду.
Усі інші активи класифікуються як непоточні.
Зобов’язання є поточним, якщо:
а) Компанія сподівається погасити це зобов’язання в ході свого нормального операційного циклу;
б) це зобов’язання утримується в основному з метою продажу;
в) зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
г) Компанія не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом як мінімум
дванадцяти місяців після звітного періоду.
Компанія класифікує всі інші зобов’язання як непоточні.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання класифікуються як непоточні/довгострокові активи та
зобов’язання.
Операції в іноземних валютах
Українська гривня є функціональною валютою і валютою представлення фінансової звітності.
Операції в інших валютах розглядаються, як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті
спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ, що діє на дату здійснення операції.
Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за
курсом НБУ, що діє на звітну дату. Доходи і збитки від курсових різниць, що виникають у результаті

розрахунків по операціях і перерахунку монетарних активів і зобов’язань у функціональну валюту за
офіційними обмінними курсами НБУ на кінець періоду, відображаються у складі прибутку чи збитку за
період як прибутки мінус збитки від переоцінки іноземної валюти.
Компанія використовувала такі офіційні курси обміну валют на кінець року під час підготовки цієї
фінансової звітності:
31 грудня 2017 року
31 грудня 2016 року
Гривня/1 долар США
28,0672
27,1909
Гривня/1 євро
33,4954
28,4226
Перерахунок за курсами на кінець періоду не застосовується до немонетарних статей, які оцінюються за
первісною вартістю. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю, в іноземній валюті, в
тому числі інструменти капіталу, перераховуються за курсами обміну на дату визначення справедливої
вартості. Вплив змін обмінного курсу на справедливу вартість немонетарних статей, які оцінюються за
справедливою вартістю, обліковується у складі прибутків або збитків від зміни справедливої вартості.
Зменшення корисності активів
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі
ознаки існують, то розраховується вартість відшкодування активу з метою визначення розміру збитків від
знецінення (якщо такий має місце). Вартість очікуваного відшкодування активу - це більша з двох значень:
справедлива вартість активу за вирахуванням витрат на продаж та вартість використання активу. Сума
очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за винятком активів, що не генерують
надходження грошових коштів і, в основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими
активами або групою активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його суму очікуваного
відшкодування, актив вважається таким, корисність якого зменшилася і списується до вартості
відшкодування. При оцінці вартості використання активу, майбутні грошові потоки дисконтуються за
ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі
та ризики, властиві активу. Збитки від зменшення корисності визнаються у звіті про сукупні прибутки та
збитки за період у складі тих категорій витрат, які відповідають функції активу, корисність якого
зменшилася.
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення
корисності більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очікуваного
відшкодування. Раніше визнані збитки від зменшення корисності відновлюються тільки в тому випадку,
якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування
активу, з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності. У зазначеному випадку балансова
вартість активу підвищується до очікуваного відшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати
балансову вартість (за вирахуванням амортизації), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в
попередні періоди не був визнаний збиток від зменшення корисності. Сторнування вартості визнається у
звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Після такої зміни вартості, майбутні амортизаційні
відрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартість активу, за
вирахуванням залишкової вартості, на систематичній основі протягом строку корисної служби.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи (далі – НМА), що було придбано окремо, при первісному визнанні оцінюються за
собівартістю. Компанія класифікує актив як НМА, якщо це немонетарний актив, який не має фізичної
субстанції та може бути ідентифікований. Після первісного визнання НМА відображається за його
собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від
зменшення корисності. НМА, що було створено всередині Компанії, за виключенням капіталізованих
витрат на розробку, не капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у складі прибутку та збитку за
період, в якому вони виникли.
Витрати на дослідження та розробку
Видатки на дослідження відносяться на витрати у періоді їхнього понесення. НМА, що виникає в результаті
розробки (чи в результаті етапу розробки внутрішнього проекту), визнаються якщо Компанія може довести
наступне:
a) технічну можливість завершити створення нематеріального активу так, щоб він був придатний до
використання або продажу;
б) свій намір завершити створення нематеріального активу та використовувати або продати його;
в) свою здатність використовувати або продати нематеріальний актив;
г) як нематеріальний актив генеруватиме ймовірні майбутні економічні вигоди. Серед іншого, суб’єктові
господарювання слід довести існування ринку для продукції нематеріального активу чи для самого

нематеріального активу або (якщо його використовуватимуть внутрішньо) корисність нематеріального
активу;
ґ) наявність відповідних технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробки та
використання чи продажу нематеріального активу;
д) свою здатність достовірно оцінити видатки, які відносяться до нематеріального активу протягом його
розробки.
Строк корисної експлуатації НМА може бути або визначеним, або невизначеним.
НМА з визначеним строком корисної експлуатації амортизуються на протязі цього строку та щорічно
оцінюються на предмет знецінення, якщо мають місце ознаки знецінення цього НМА. Амортизація
починається, коли НМА стає придатним до використання, тобто коли він доставлений до місця
розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений
управлінським персоналом. Амортизація припиняється на одну з двох дат, що відбулася раніше: на дату, з
якої актив класифікується як утримуваний для продажу (або включається до ліквідаційної групи)
відповідно до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу. Компанія рівномірно
амортизує НМА із визначеним строком експлуатації протягом терміну їх використання.
Строк та метод амортизації для НМА з обмеженим строком корисного використання переглядаються як
мінімум в кінці кожного звітного періоду. Зміна очікуваного строку корисного використання або
передбачуваної структури споживання майбутніх економічних вигід, утілених в активі, змінює строк або
метод амортизації відповідно та враховуються як зміна оціночних значень. Витрати на амортизацію НМА з
визначеним строком корисного використання визнаються у звіті про прибутки та збитки у тій категорії
витрат, яка відповідає функції НМА.
НМА з невизначеним строком корисної експлуатації не амортизуються, а тестуються на предмет
знецінення щорічно або окремо, або на рівні одиниць, що генерують грошові потоки. Строк корисної
експлуатації НМА з невизначеним строком експлуатації переглядаються щорічно з метою визначення того,
наскільки прийнятно продовжувати відносити цей актив у категорію активів з невизначеним строком
корисної експлуатації. Якщо це неприйнятно, зміна оцінки строку корисного використання - з
невизначеного на визначений – здійснюється на перспективній основі.
Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання нематеріального активу, визначається як
різниця між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою вартістю активу, та
визнаються у звіті про прибутки та збитки, в момент припинення визнання активу.
Основні засоби
Компанія класифікує актив як основний засіб, якщо це матеріальний об’єкт, що його: а) утримують для
використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для
адміністративних цілей; б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.
Собівартість об’єкта основних засобів визнається активом, якщо і тільки якщо: а) є ймовірність, що
майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до Компанії; б) собівартість об’єкта можна
достовірно оцінити.
Майно та обладнання відображаються за собівартістю, за вирахуванням витрат на поточне обслуговування,
накопиченого зносу та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Балансова вартість майна
та обладнання переглядається на предмет зменшення корисності у разі виникнення подій чи обставин, які б
вказували на ймовірність того, що балансова вартість такого активу не може бути відшкодована.
Нарахування амортизації активу починається з дати, коли він став придатним для використання. Знос
нараховується за прямолінійним методом протягом таких строків корисної служби:
Будинки, споруди, передавальні пристрої- 20 років,
Машини та обладнання
- 5 років,
З них:
Електронно-обчислювальні машини - 2 роки,
Транспортні засоби
- 5 років,
Інші основні засоби
-4 роки.
Витрати на проведення ремонту орендованого основного засобу визнаються в балансовій вартості об'єкта
основних засобів, якщо задовольняють критерії визнання, та амортизується на протязі строку оренди,
використовуючи принцип пріоритету змісту над формою (якщо договір оренди укладено на один рік, існує
можливість та вірогідні наміри автоматичної пролонгації, для розрахунку амортизації приймається строк
корисної експлуатації). При розірванні довгострокового договору оренди балансова вартість покращень (за
вирахуванням накопиченої на той момент амортизації) має бути списана на витрати поточного періоду.

Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування амортизації активів аналізуються
наприкінці кожного звітного року і коригуються за необхідності. Витрати на ремонт та відновлення
відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки у періоді, в якому такі витрати були понесені, та
включаються до статті «Інші адміністративні та операційні витрати», крім випадків, коли такі витрати
підлягають капіталізації.
Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від його подальшого
використання не очікується отримання економічних вигід. Прибуток або збиток від вибуття активу
(розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу),
включається до звіту про сукупні прибутки та збитки за період, в якому визнання активу припиняється у
складі інших операційних прибутків та збитків.
Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість оцінюється за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації.
Амортизація, нарахована по прямолінійному методу на кожен об‘єкт інвестиційної нерухомості
окремо, виходячи із встановленого для такого об‘єкта терміну використання.
Протягом звітного періоду інвестиційна власність приносила дохід у вигляді орендних платежів, які
отримали своє відображення у звіті про фінансові результати. Прямі операційні витрати, пов'язані з
інвестиційною власністю також отримали своє відображення у цьому звіті.
Запаси
Компанія визнає запаси як активи, які:
а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або
в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при
наданні послуг.
Запаси оцінюються за вартістю, меншою з двох:
собівартості, яка повинна включати всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати,
понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан;
та
чистої вартості реалізації (це попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус
попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення
продажу).
Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих,
що згодом відшкодовуються Компанії податковими органами), а також з витрат на транспортування,
навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукції,
матеріалів та послуг. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при
визначенні витрат на придбання.
Компанія періодично переглядає запаси на предмет погіршення їх якості або старіння, з метою
відображення їх в обліку відповідно до вищезазначених пунктів.
Оцінка запасів при вибутті здійснюється з використанням методу конкретної ідентифікації їх
індивідуальної собівартості.
Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість повинна визнаватися витратами того періоду, в якому
визнається відповідний дохід. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації
та всі втрати запасів повинні визнаватися витратами періоду, в якому відбувається часткове списання або
збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасів, що виникає в результаті
збільшення чистої вартості реалізації, повинна визнаватися як зменшення суми запасів, визнаної як витрати
в періоді, в якому відбулося сторнування.
Вибуття виробничих запасів на підприємстві оцінюється по собівартості першого зарахування на
баланс підприємства (ФІФО), готової продукції за середньозваженою собівартістю та визнається у періоді
одержання доходу від його використання.
Класифікація фінансових активів
Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи класифікуються на
чотири категорії:
фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток;
інвестиції, що утримуються до погашення;
фінансові активи, що є в наявності для продажу; та
позики та дебіторська заборгованість.

Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо це дозволено або
прийнятно, переглядає встановлену класифікацію в кінці кожного фінансового року.
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Фінансовий актив відноситься до фінансових активів, які переоцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток, якщо він класифікується як призначений для торгівлі або є таким після первісного
визнання.
Фінансові активи класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони:
придбані або прийняті з метою їх продажу у найближчому майбутньому;
при первісному визнанні є частиною портфелю ідентифікованих фінансових інструментів,
управління якими здійснюється спільно, та недавні операції з якими засвідчують тенденцію до отримання
короткострокового прибутку; або
є похідними інструментами (за винятком похідних інструментів, що представляють собою договори
фінансової гарантії або класифіковані та ефективні інструменти хеджування).
Після первісного визнання витрати, що мають відношення до проведення операції, визнаються через
прибуток чи збиток в міру їх виникнення.
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
До портфелю «фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток» Компанія відносить:
а) боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що використовуються
Компанією для отримання прибутків у результаті короткотермінових коливань ціни або дилерської маржі
та продажу в найближчий час;
б) будь-які інші цінні папери, що визначаються Компанією на етапі первісного визнання як такі, щодо яких
Компанія має намір і змогу обліку за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через
прибутки/збитки (крім акцій, які не мають котирувальної ціни на активному ринку і справедливу вартість
яких неможливо достовірно визначити).
Активи, що придбані в торговий портфель, обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
переоцінки через прибутки/збитки. Компанія відображає такі прибутки та збитки у складі інших
операційних прибутків/збитків.
Інвестиції, що утримуються до погашення
Якщо Компанія має намір і може утримувати до погашення боргові цінні папери, такі фінансові
інструменти класифікуються як такі, що утримуються до погашення. Фінансові активи, що утримуються до
погашення, спочатку визнаються за справедливою вартістю, плюс витрати, безпосередньо пов'язані з
проведенням операції. Після первісного визнання, вони оцінюються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення.
Компанія не класифікує будь-які фінансові активи, як утримувані до погашення, якщо Компанія на протязі
поточного фінансового року або на протязі двох попередніх фінансових років продавала або
рекласифікувала до настання строку погашення інвестиції, утримувані до погашення, на більш ніж
незначну суму (більш ніж незначну в порівнянні з загальною сумою інвестицій, утримуваних до
погашення), за винятком продажу або рекласифікації, які:
мають місце незадовго до дати погашення фінансового активу (наприклад, менш ніж за три місяці
до настання строку погашення), і тому можливе зміну ринкової процентної ставки не зробило б істотного
впливу на справедливу вартість фінансового активу;
мають місце після отримання підприємством первісної основної суми фінансового активу практично
в повному обсязі завдяки регулярним або авансовими платежами; або
пов'язані з окремою подією, яка знаходиться поза контролем організації, не є повторюваним, і
підприємство не має розумних підстав, щоб передбачати настання такої події.
Інвестиції, наявні для продажу
Наявні для продажу фінансові активи - це непохідні фінансові активи, які спеціально віднесені в дану
категорію або які не були віднесені до жодної з інших трьох категорій. Після первісного визнання
фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані прибуток або
збиток визнаються в іншому сукупному прибутку.
До цього портфелю Компанія відносить:

а) боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які Компанія не має наміру і/або змоги тримати до
дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів у портфелі до погашення;
б) цінні папери, які Компанія готова продати у зв'язку із зміною ринкових відсоткових ставок, його
потребами, пов'язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій;
в) акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими неможливо достовірно визначити
справедливу вартість;
г) фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утримуються виключно для
продажу протягом 12 місяців;
д) частки у статутному або акціонерному капіталі Компаній, що не є асоційованими або дочірніми;
е) інші цінні папери, придбані з метою утримання їх у портфелі на продаж.
При вибутті інвестиції накопичений прибуток або збиток, раніше відображені в іншому сукупному
прибутку, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Відсотки, зароблені або сплачені за
інвестиціями, відображаються у фінансовій звітності як відсоткові доходи або витрати, з використанням
ефективної ставки відсотка. Дивіденди, зароблені з інвестицій, визнаються у звіті про сукупні прибутки та
збитки в момент отримання прав на них.
Позики та дебіторська заборгованість
Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими
платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісної оцінки позики та дебіторська
заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної відсоткової ставки
за вирахуванням резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або
премій, що виникли при придбанні, й включає комісійні, які є невід'ємною частиною ефективної
процентної ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і витрати, що виникають при припиненні
визнання активу у фінансовій звітності, при знеціненні та нарахування амортизації, визнаються у звіті про
сукупні прибутки та збитки.
Компанія у своєму обліку та звітності розрізнює наступні види дебіторської заборгованості:
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги;
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами;
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів;
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків;
Інша поточна дебіторська заборгованість;
Довгострокова дебіторська заборгованість.
Компанія оцінює вплив ефекту вартості грошових коштів у часі на статті короткострокової дебіторської
заборгованості, як несуттєвий, тому враховує її за номінальною вартістю.
Довгострокова дебіторська заборгованість обліковується згідно із вищевикладеними принципами за
амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.
У разі, якщо існують об'єктивні свідчення знецінення дебіторської заборгованості (прострочення платежів,
фінансові труднощі боржника, його можливе банкротство та інше) Компанією створюється резерв під
знецінення, на основі принципів, викладених у розділі «Знецінення фінансових активів».
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
До складу дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Компанія відносить
дебіторську заборгованість за вже реалізовані фінансові інвестиції та надані роботи або послуги (виручку
за якими вже відображено), не оплачені покупцями.
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами
До складу дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами Компанія відносить
дебіторську заборгованість, що утворилася в результаті того, що постачальникам були виплачені грошові
кошти, а продукція, товари, роботи або послуги ще не були отримані Компанією.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
До складу дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Компанія відносить дебіторську
заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплату за податками, зборами та іншими
платежами до бюджету. Компанія веде облік у розрізі окремих податків, платежів та зборів.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
До складу дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Компанія відносить дебіторську
заборгованість по сумі нарахованих дивідендів, відсотків, роялті, що підлягають надходженню.
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

До складу дебіторської заборгованості за розрахунками із внутрішніх розрахунків Компанія відносить
дебіторську заборгованість, що виникає у результаті операцій із пов’язаними сторонами, такими як
учасники або засновники Компанії.
Інша поточна дебіторська заборгованість
До складу іншої поточної дебіторської заборгованості Компанія відносить дебіторську заборгованість за
договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги та іншу дебіторську заборгованість.
Довгострокова дебіторська заборгованість
До складу довгострокової дебіторської заборгованості Компанія відносить всю дебіторську заборгованість,
строк погашення якої більше ніж через 12 місяців. Подальший облік такої заборгованості відбувається за
принципами, наведеними вище.
i.Справедлива вартість
Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за зобов’язанням при
звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим свідченням справедливої вартості є
ціна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на якому операції щодо активів і зобов’язань мають
місце із достатньою частотою та в достатніх обсягах для того, щоб забезпечити інформацію щодо
ціноутворення на поточній основі.
Справедлива вартість фінансових інструментів, що торгуються на активному ринку, вимірюється як
добуток ціни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням та їх кількості, що утримується
організацією. Цей принцип дотримується, навіть якщо звичайний денний обсяг торгів на ринку не є
достатнім, щоб абсорбувати кількість інструментів, які утримуються Компанією, і якщо заява на
розміщення усієї позиції в межах однієї транзакції може вплинути на ціну котирування.
Портфель похідних фінансових інструментів або інших фінансових активів і фінансових зобов’язань, які не
торгуються на активному ринку, оцінюється за справедливою вартістю групи фінансових активів і
фінансових зобов’язань на основі ціни, яка буде отримана від продажу чистої довгої позиції (активу) за
певною групою ризику або від продажу чистої короткої позиції (зобов’язання) за певною групою ризику
при звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Це стосується активів, які обліковуються за
справедливою вартістю на періодичній основі, якщо Компанія:
(а) управляє групою фінансових активів та фінансових зобов’язань на основі чистої позиції за певним
ринковим ризиком або кредитним ризиком певного контрагента, відповідно до внутрішньої стратегії
інвестування та управління ризиками;
(б) надає інформацію за групами активів та зобов’язань ключовому управлінському персоналу; та
(в) ринкові ризики, включаючи тривалість схильності до конкретного ринкового ризику (або ризиків), що
виникає у зв'язку з фінансовими активами і фінансовими зобов'язаннями, по суті є рівнозначними.
Методи оцінки, зокрема, моделі дисконтованих грошових потоків або моделі, що ґрунтуються на
нещодавніх операціях на ринку на загальних умовах або на фінансових даних об’єктів інвестицій,
застосовуються для оцінки справедливої вартості для певних фінансових інструментів, щодо яких відсутня
зовнішня ринкова інформація щодо ціноутворення.
Оцінки справедливої вартості аналізуються за рівнями ієрархії справедливої вартості наступним чином:
(і) Рівень 1 – це оцінки за цінами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках для
ідентичних активів та зобов’язань;
(іі) Рівень 2 – це методики оцінки з усіма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за
активами та зобов’язаннями, безпосередньо (тобто, ціни) або опосередковано (тобто, визначені на основі
цін), та
(ііі) Рівень 3 – це оцінки, які не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцінка вимагає
значного застосування параметрів, за якими відсутні спостереження).
Перехід з рівня на рівень ієрархії справедливої вартості вважається таким, що мав місце станом на кінець
звітного періоду.
Витрати на проведення операції
Витрати на проведення операції – це додаткові витрати, що безпосередньо пов’язані із придбанням,
випуском або вибуттям фінансового інструмента. Додаткові витрати – це витрати, що не були б понесені,
якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення операції включають виплати та комісійні, сплачені
агентам (у тому числі працівникам, які виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та
дилерам; збори, які сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що
стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не включають премій або
дисконтів за борговими зобов’язаннями, витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи
витрат на зберігання.
Амортизована вартість

Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус погашення
основної суми боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів – мінус будь-яке зменшення
вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані проценти включають амортизацію
відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або дисконту від суми
погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. Нараховані процентні доходи та
нараховані процентні витрати, в тому числі нарахований купонний дохід та амортизований дисконт або
премія (у тому числі комісії, які переносяться на наступні періоди при первісному визнанні, якщо такі є), не
відображаються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей у звіті про фінансовий
стан.
Метод ефективної процентної ставки
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат
протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної ставки (ефективної процентної
ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою
розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх кредитних збитків)
точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних
випадках, протягом коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового інструмента. Ефективна
процентна ставка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваючою
ставкою до наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають
кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного інструмента, або інших змінних факторів,
які не змінюються залежно від ринкових ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього
очікуваного терміну дії інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та виплати,
сплачені або отримані сторонами договору, що є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи відбулося знецінення фінансового активу або групи
фінансових активів.
Ознаками знецінення можуть бути:
погіршення ситуації на ринку,
збільшення факторів галузевого ризику,
погіршення фінансового стану емітента,
порушення порядку платежів,
висока ймовірність банкрутства емітента
визнання зниження кредитного рейтингу рейтинговим агентством.
Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Якщо існує об'єктивне свідчення про появу збитків від знецінення за позиками та дебіторською
заборгованістю, що обліковуються за амортизованою вартістю, сума збитку оцінюється як різниця між
балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за винятком
майбутніх кредитних втрат, які ще не виникли), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка
по фінансовому активу (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою при первісному визнанні).
Балансова вартість активу знижується або безпосередньо, або з використанням рахунку резерву. Сума
збитку визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.
Спочатку Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення окремо по кожному фінансовому
активу, який окремо є суттєвим, або на сукупній основі фінансових активів, які окремо не є суттєвими.
Якщо встановлено, що не існує об'єктивних ознак зменшення корисності окремо оціненого фінансового
активу, незалежно від того, є він суттєвим чи ні, такий актив включається до групи фінансових активів з
аналогічними характеристиками кредитного ризику, і ця група фінансових активів оцінюється на предмет
зменшення корисності на сукупній основі . Активи, що оцінюються на предмет знецінення індивідуально, і
за якими виникає або продовжує мати місце збиток від знецінення, не включаються в сукупну оцінку на
предмет знецінення.
Якщо в наступний період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення може бути об'єктивно
пов'язане з подією, що сталася після того, як було визнано знецінення, раніше визнаний збиток від
зменшення корисності відновлюється. Будь-яке подальше відновлення збитку від знецінення визнається у
звіті про сукупні прибутки та збитки за період в такому обсязі, щоб балансова вартість активу не
перевищувала амортизовану вартість цього активу на дату відновлення.
Фінансові активи, наявні для продажу
Якщо зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано в іншому
сукупному прибутку, і при цьому мається об'єктивне свідчення знецінення активу, то накопичений збиток,

визнаний у складі іншого сукупного доходу, повинен бути виключений зі складу капіталу і визнаний у
прибутку чи збитку як коригування при рекласифікації, навіть якщо визнання фінансового активу не було
припинено.
Сума накопиченого збитку, виключена з капіталу і визнана у прибутку чи збитку, являє собою різницю між
витратами на придбання активу (за вирахуванням отриманих виплат основної суми та амортизації) та
поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від знецінення цього фінансового активу,
раніше визнаного в прибутку чи збитку.
Збитки від зменшення корисності, визнані у складі прибутку або збитку для інвестиції інструмент власного
капіталу, класифікований як наявний для продажу, не слід сторнувати з відображенням переоцінки як
прибутку чи збитку.
Якщо у наступному періоді справедлива вартість боргового інструменту класифікованого як наявний для
продажу, збільшується, і це збільшення можна об'єктивно віднести до події, що трапилася після визнання
збитку від знецінення у прибутку чи збитку, то збиток від знецінення слід сторнувати, причому сума
сторнування визнається у прибутку чи збитку.
Фінансові активи, що обліковуються за собівартістю
Якщо є об’єктивне свідчення наявності збитку від зменшення корисності інструмента власного капіталу
(який не має котирування і не обліковується за справедливою вартістю, оскільки його справедливу вартість
не можна достовірно оцінити), то сума збитку від зменшення корисності оцінюється як різниця між
балансовою вартістю фінансового активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх
грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою нормою прибутку для подібного фінансового
активу. Такі збитки від зменшення корисності не слід сторнувати.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, залишки на поточних та інших рахунках у
банках а також грошові кошти в дорозі (транзит грошових коштів для купівлі або продажу іноземної
валюти).
До інших рахунків Компанії відносяться:
Рахунки по короткостроковим депозитам зі строком погашення 12 місяців або менше, що підвласні
незначному ризику зміни вартості у національній та іноземній валютах.
Розподільчі рахунки, на яких обліковується валютна виручка, що надійшла від контрагента, але ще
не була зарахована банком на поточний рахунок Компанії. Обов'язковий продаж валютної виручки, що
регламентований Національним Банком України, здійснюється з розрахункового рахунку.
Грошові кошти в іноземній валюті на дату балансу перераховуються за відповідним курсом, як визначено у
розділі «Операції в іноземних валютах».
Рекласифікація
Компанія:

не повинна рекласифікувати похідний інструмент з категорії інструментів, «Оцінюються за
справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку », протягом періоду
володіння ним або поки цей інструмент знаходиться в обігу;

не повинна рекласифікувати будь-який фінансовий інструмент з категорії «Оцінюються за
справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку», якщо після первісного
визнання такий фінансовий інструмент був визначений підприємством як «оцінюваний за справедливою
вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку »; і

може, якщо фінансовий актив більше не утримується з метою продажу або викупу в
короткостроковій перспективі (незважаючи на те що такий фінансовий актив міг би бути придбаний або
прийнятий, головним чином, з метою продажу або викупу в короткостроковій перспективі),
рекласифікувати такий фінансовий актив з категорії «оцінюваних за справедливою вартістю, зміни якої
відображаються у складі прибутку або збитку », за умови виконання умов, викладених у МСБО (IAS) 39.
Підприємство не повинно рекласифікувати будь-який фінансовий інструмент в категорію «Оцінюються за
справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку» після первісного
визнання.
Класифікація фінансових зобов’язань
Після первісного визнання Компанія оцінює всі фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю,
застосовуючи метод ефективного відсотка за винятками, описаними у МСБО (IAS) 39.
Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість – це фінансове зобов’язання, що визначається як заборгованість Компанії
перед іншими особами, яку Компанія зобов'язана погасити.

Первісне визнання та подальша оцінка кредиторської заборгованості відбувається відповідно до МСБО
(IAS) 39 та вищевикладених принципів.
Компанія оцінює вплив ефекту вартості грошових коштів у часі на статті короткострокової кредиторської
заборгованості, як несуттєвий, тому враховує її за номінальною вартістю.
Довгострокова кредиторська заборгованість обліковується згідно із вищевикладеними принципами за
амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
До складу кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги Компанія відносить кредиторську
заборгованість за вже придбані фінансові інвестиції чи інші активи та отримані роботи або послуги
(витрати за якими вже відображено), ще не оплачені Компанією.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
До складу кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Компанія відносить кредиторську
заборгованість Компанії за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників Компанії.
Компанія веде облік у розрізі окремих податків, платежів та зборів.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування
До складу кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування Компанія відносить кредиторську
заборгованість за відрахуваннями на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхування
майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
До складу кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці Компанія відносить кредиторську
заборгованість з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками за одержаними авансами
До складу кредиторської заборгованості за розрахунками за одержаними авансами Компанія відносить
кредиторську заборгованість, що утворилася в результаті того, що Компанією були отримані грошові
кошти від покупців, а продукція, товари, роботи або послуги ще не були відвантажені, виконані або надані.
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
До складу кредиторської заборгованості за розрахунками із внутрішніх розрахунків Компанія відносить
кредиторську заборгованість, що виникає у результаті операцій із пов’язаними сторонами, такими як
учасники або засновники Компанії.
Інші поточні зобов’язання
До складу інших поточних зобов’язань Компанія відносить всю іншу кредиторську, чка не була віднесена
до інших категорій.
Інші довгострокові зобов'язання
До складу довгострокової кредиторської заборгованості Компанія відносить всю кредиторську
заборгованість, строк погашення якої більше ніж через 12 місяців. Подальший облік такої заборгованості
відбувається за принципами, наведеними вище.
Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань
Припинення визнання фінансових активів
Компанія припиняє визнання фінансових активів, коли:
(а) активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів інакше втратили свою чинність
або
(б) Компанія передала права на отримання грошових потоків від фінансових активів або уклала угоду про
передачу, і при цьому
(i) Компанія передала в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням активами, або
(ii) Компанія не передала та не залишила в основному всі ризики та вигоди володіння, але припинила
здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості
повністю продати актив непов’язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж.
Припинення визнання фінансових зобов'язань
Визнання фінансового зобов'язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення терміну
погашення відповідного зобов'язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим же кредитором на
суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін в умови існуючого зобов'язання, визнання
первісного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання відображається в обліку з визнанням різниці в
балансовій вартості зобов'язань у звіті про сукупні прибутки та збитки за період
Згортання фінансового активу та фінансового зобов’язання
Фінансовий актив та фінансове зобов’язання слід згортати і подавати в звіті про фінансовий стан чисту
суму тільки якщо Компанія:

На теперішній час має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум;
Має намір або погасити зобов’язання на нетто-основі, або продати актив й одночасно погасити
зобов’язання.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло
в результаті минулої події, та є значна ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен
відтік економічних вигід, і може бути зроблена надійна оцінка суми такого зобов'язання. Якщо Компанія
передбачає отримати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором
страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання
відшкодування не підлягає сумніву. Витрата, що відноситься до резерву, відображається у звіті про сукупні
прибутки та збитки за період за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив зміни вартості грошей у часі
істотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це доречно,
ризики, характерні для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення
резерву з часом визнається як витрати на фінансування.
Потенційні (умовні) зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли
існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють у собі
економічні вигоди, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі
зобов'язання підлягає відображенню, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють
собою економічні вигоди, є малоймовірною або суму такого зобов’язання неможливо достовірно оцінити.
Поточні забезпечення
Компанія у своєму обліку відображує резерв по витратам на відпустки. Компанія розраховує резерв по
відпустках на дату балансу, враховуючи належну працівникам кількість днів відпустки станом на звітну
дату та їх середню заробітну плату. Резерв відпусток відображається у фінансовій звітності Компанії, як
поточні забезпечення.
Оренда
Операційна оренда - Компанія як орендар
Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов’язані з
правом власності на об’єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Платежі за договорами
операційної оренди рівномірно списується на витрати протягом строку оренди і включаються до складу
інших операційних витрат.
Операційна оренда - Компанія як орендодавець
Компанія відображає у звіті про фінансовий стан активи, що є предметом операційної оренди, в залежності
від виду активу. Орендний дохід за договорами операційної оренди рівномірно відображається у звіті про
сукупні прибутки та збитки протягом строку оренди у складі інших операційних доходів. Сукупна вартість
пільг, що надаються орендарям, рівномірно відображається як зменшення орендного доходу протягом
строку оренди. Первісні прямі витрати, понесені орендодавцем при підготовці та укладанні договору
операційної оренди, додаються до балансової вартості активу, що є предметом оренди, і визнаються як
витрати протягом строку оренди з використанням тих же принципів, які застосовуються до доходу від
оренди.
Об’єкти оперативної оренди відображаються у складі активів відповідно з їхнім характером. Доходи
від оренди визнаються на прямолінійній основі. Витрати понесені підприємством при отриманні доходу від
оренди включаються до складу витрат періоду.
Амортизація об’єктів оперативної оренди визначається лінійним методом, згідно прийнятої облікової
політики.
Визнання та оцінка доходів
Дохід – це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної
діяльності Компанії, коли чисті активи збільшуються в результаті цього надходження, а не в результаті
внесків учасників.
Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань
(наприклад, чисте збільшення активу в результаті продажу активів чи зменшення зобов’язань у результаті
відмови від боргу, який підлягає сплаті).
Визнання доходів відбувається по справедливій вартості компенсації, яка одержана, чи підлягає
одержанню. Доход визначається під час відвантаження продукції, надання послуг, виходячи зі ступеня
завершеності операції (виконаної роботи). При цьому, доходи по наданим послугам відображаються у
звітному періоді після оформлення акта виконаних робіт, прийнятих споживачами.
Визнання доходів при продажу активів

Дохід від продажу фінансових інструментів, основних засобів або інших активів визнається у прибутку або
збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) Компанія передала покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий
інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
б) за Компанією не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило,
пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами,
інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до Компанії економічних вигід, пов’язаних з
операцією. У деяких випадках цієї ймовірності може не бути до отримання компенсації або до усунення
невизначеності. Проте, коли невизначеність виникає стосовно оплати суми, яка вже включена до доходу,
але є сумою безнадійної заборгованості або сумою, щодо якої ймовірність відшкодування перестала
існувати, така сума визнається як витрати, а не як коригування первісно визнаної суми доходу.
Доходи та витрати, пов’язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно. Витрати,
як правило, можуть бути достовірно оцінені в разі забезпечення інших умов визнання доходу. Проте дохід
не може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовірно оцінити; за таких обставин будь-яка вже
отримана за продаж товарів компенсація визнається як зобов’язання.
Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до Компанії економічних вигід, пов’язаних з
операцією. Але в разі виникнення невизначеності щодо можливості отримання суми, яка вже включена до
доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої перестає існувати ймовірність відшкодування,
визнається як витрати, а не як коригування суми первісно визнаного доходу.
Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.
Дохід включає тільки валові надходження економічних вигід, які отримані чи підлягають отриманню
Компанією на його власний рахунок. Суми, отримані від імені третіх сторін (такі, як податок з продажу,
податки на товари та послуги і податок на додану вартість), не є економічними вигодами, що надходять до
Компанії, і не ведуть до збільшення власного капіталу. Отже, вони виключаються з доходу.
Визнання доходів при наданні робіт/послуг
Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно,
дохід, пов’язаний з операцією, визнається шляхом посилання на той етап завершеності операції, який існує
на кінець звітного періоду. Результат операції може бути попередньо оцінений достовірно у разі
задоволення всіх наведених далі умов:
а) можна достовірно оцінити суму доходу;
б) є ймовірність надходження до Компанії економічних вигід, пов’язаних з операцією;
в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; та
г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, необхідні для її
завершення.
(a) Компанія несе основну відповідальність за надання товарів або послуг клієнтові або за виконання
замовлення, наприклад, будучи відповідальним за придатність активів або послуг, замовлених або
куплених клієнтом;
(b) Компанія має ризик знецінення активів, до або після замовлення клієнта, під час транспортування або
повернення;
(c) Компанія може вільно встановлювати ціни, або безпосередньо, або побічно, наприклад, шляхом надання
додаткових товарів або послуг; і
(d) Компанія несе кредитний ризик клієнта в сумі, що підлягає оплаті клієнтом.
Компанія діє в якості агента, коли вона не робить впливу на істотні ризики і вигоди, пов'язані з продажем
товарів або наданням послуг. Єдиною характеристикою визначальною те, що Компанія діє в якості агента,
є те, що суми, зароблені Компанією, зумовлені,або фіксованою сумою винагороди по кожній операції, або
встановленим відсотком від суми, виставленим замовнику.
Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів Компанії, що приносять
відсотки, роялті та дивіденди, має визнаватися якщо:
а) є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надходитимуть до суб’єкта господарювання;
та
б) можна достовірно оцінити суму доходу.
Дохід має визнаватися на такій основі:
а) відсотки мають визнаватися із застосуванням методу ефективної ставки відсотка;
б) роялті мають визнаватися на основі принципу нарахування згідно із сутністю відповідної угоди; та

в) дивіденди мають визнаватися, коли встановлюється право акціонера на отримання виплати.
Визнання та оцінка витрат
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації
активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком
зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Визнання витрат відбувається одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Правила оцінки витрат МСФЗ не встановлені і в цьому немає необхідності, оскільки їх величина є
похідною від вартості активів і зобов’язань, правила оцінки яких встановлені МСФЗ.
Витрати на персонал та відповідні відрахування
Витрати на заробітну плату та нарахування на неї, лікарняні та премії, нараховуються у тому році, в якому
відповідні послуги надавалися працівниками Компанії. Компанія не має юридичного чи умовного
зобов’язання сплачувати пенсійні чи інші платежі, окрім платежів по державній системі соціального
страхування.
Податок на прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з поточного
податку на прибуток та відстроченого податку на прибуток.
Оподаткування, податок на прибуток
Оподаткування в 2017 році здійснюється згідно Податковому кодексу України від 02 грудня 2010 р.
№ 2755-VI.
Система оподаткування включає податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств,
податок на доходи фізичних осіб, а також ряд інших податків.
Поточні податки розраховуються у відповідності до українських нормативних положень про
оподаткування.
Відстрочені податки нараховуються за методом розрахунку заборгованості за бухгалтерським
балансом. Сума відстрочених податків відображає чистий податковий ефект тимчасових різниць між
вартістю активів та зобов'язань для цілей фінансового обліку та вартістю, що приймається до уваги в
податковому обліку. Сума активів та зобов'язань з відстроченого оподаткування розраховується на основі
очікуваної ставки податку, яка має бути застосована до прибутку, що підлягає оподаткуванню в тих роках,
коли сума тимчасових різниць може бути відшкодована або реалізована. Активи з відстроченого
оподаткування визнаються лише в тій мірі, наскільки є вірогідною реалізація цих активів проти майбутніх
прибутків, що підлягають оподаткуванню.
У поточному періоді відстрочені податки не розраховувались.
Податок на прибуток підприємств стягується за ставкою 18%, податок на додану вартість за ставкою
20%.
Поточний податок – сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо
оподаткованого прибутку (податкового збитку) за період.
Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) – прибуток (збиток) за період, визначений відповідно до
правил, установлених податковими органами, згідно з якими податки на прибуток підлягають сплаті
(відшкодуванню).
Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередній періоди оцінюються за сумою, яку
передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із застосуванням ставок
оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до кінця звітного періоду.
Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми - це ставки і
законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату в Україні чи в іншій країні, де Компанія
здійснює свою діяльність і отримує оподатковуваний дохід.
Податкові активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток також включають в себе коригування
стосовно податків, сплата або відшкодування яких очікується відносно минулих періодів.
Поточні податки визнаються поза прибутком або збитком, якщо податок відноситься до статей, що
визнаються в тому самому або іншому періоді поза прибутком або збитком. Отже, поточні податки, які
відносяться до статей, що визнаються в тому самому або в іншому періоді:
а) в іншому сукупному прибутку, визнаються в іншому сукупному прибутку;
б) безпосередньо у власному капіталі, визнаються безпосередньо у власному капіталі.
Керівництво Компанії періодично здійснює оцінку позицій, відображених у податкових деклараціях, щодо
яких відповідне податкове законодавство може бути по-різному інтерпретовано.
Відстрочений податок
У відношенні розрахунку та відображення відстроченого податку Компанія керується чинним Податковим
кодексом України, а саме у зв'язку зі змінами до Податкового Кодексу з 2015 року платник податку, у якого
річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за

останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право
прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці
(крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені
відповідно до положень відповідного розділу Податкового Кодексу. Раніше визнані відстрочені податкові
активи та зобов’язання Компанія припиняє визнавати у якості активів та зобов’язань і відображає у складі
прибутку або збитку в періоді списання.
Виплати працівникам
Товариство веде бухгалтерський облік та розкриття інформації про виплати працівникам у
відповідності до МСБО 19 «Виплати працівникам».
Товариство відповідно до МСБО 19 визнає таке:
а) зобов’язання, якщо працівник надав послугу в обмін на виплати, які будуть сплачені в
майбутньому;
б) витрати, якщо суб’єкт господарювання споживає економічну вигоду, що виникає внаслідок
послуги, наданої працівником в обмін на виплати працівникам.
Виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає Товариство в обмін на послуги,
надані працівниками.
Виплати по закінченні трудової діяльності – це виплати працівникам (окрім виплат при звільненні
працівників), які підлягають сплаті після закінчення трудової діяльності.
Виплати при звільненні – це виплати працівникам, які підлягають сплаті в результаті:
а) рішення суб’єкта господарювання звільнити працівника до встановленої дати виходу на пенсію,
або
б) рішення працівника погодитися на добровільне звільнення в обмін на такі виплати.
Гарантовані виплати працівникам – це виплати працівникам, які не залежать від їхньої майбутньої
трудової діяльності.
Короткострокові виплати працівникам – це виплати працівникам (окрім виплат при звільненні
працівників), які підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду,
в якому працівники надають відповідні послуги.
Програми виплат по закінченні трудової діяльності – це офіційні або неофіційні угоди, згідно з
якими суб’єкт господарювання здійснює виплати по закінченні трудової діяльності одному або кільком
працівникам.
Програми з визначеною виплатою – це програми виплат по закінченні трудової діяльності, крім
програм з визначеним внеском.
Інші довгострокові виплати працівникам – це виплати працівникам (окрім виплат по закінченні
трудової діяльності та виплат при звільненні), які не підлягають сплаті в повному обсязі протягом
дванадцяти місяців після закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги.
Виплати працівникам включають:
а) короткострокові виплати працівникам, такі як
- заробітна плата,
- внески на соціальне забезпечення,
- оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність,
- участь у прибутку та премії (якщо вони підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після
закінчення періоду), а також
- негрошові пільги теперішнім працівникам (такі як медичне обслуговування, надання житла,
автомобілів, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарів або послуг);
б) виплати по закінченні трудової діяльності, такі як
- пенсії,
- інші види пенсійного забезпечення,
- страхування життя та медичне обслуговування по закінченні трудової діяльності;
в) інші довгострокові виплати працівникам, включають
- додаткову відпустку за вислугу років або оплачувану академічну відпустку,
- виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років,
- виплати за тривалою непрацездатністю, а також
- отримання частки прибутку, премії та відстрочену компенсацію, якщо вони підлягають сплаті після
завершення дванадцяти місяців після закінчення періоду або пізніше;
г) виплати при звільненні.
Короткострокові виплати працівникам

Короткострокові виплати працівникам включають такі статті:
а) зарплати робітникам та службовцям і внески на соціальне забезпечення;
б) короткострокові компенсації за відсутність (такі як оплачена щорічна відпустка та оплачена
відпустка у зв’язку з хворобою); при цьому компенсація за відсутність виплачується протягом дванадцяти
місяців після закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги;
в) участь у прибутку та премії, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення
періоду, в якому працівники надають відповідні послуги;
г) не грошові пільги (такі як медичне обслуговування, надання житла, автомобілів та безкоштовних
чи субсидованих товарів або послуг) для теперішніх працівників.
Витрати на виплати персоналу визнаються в періоді їх нарахування.
На оплату відпусток формуються забезпечення виходячи із суми невикористаних та за планових на
поточний рік відпусток працівників. Також створюється резервування виплат персоналу на випадки
звільнення. Вони складаються з резерву невикористаних відпусток понад двох років, які підлягають до
виплати у разі звільнення, в якості компенсації.
Визнання та оцінка усіх короткострокових виплат працівникам
Якщо працівник надав послуги Товариству протягом облікового періоду, то недисконтовану суму
короткострокових виплат працівникам, очікуваних до сплати в обмін на ці послуги, суб’єктові
господарювання слід визнавати:
а) як зобов’язання (нараховані витрати) після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Якщо вже
сплачена сума перевищує недисконтовану суму виплат, товариство визнає це перевищення як актив
(сплачені авансом витрати) тією мірою, якою цей аванс приведе, наприклад, до зменшення майбутніх
платежів або грошового відшкодування;
б) як витрати, якщо інший Стандарт не вимагає або не дозволяє включення виплат у собівартість.
Короткострокові компенсовані періоди відсутності
Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам у формі компенсацій за
відсутність таким чином:
а) у разі накопичення компенсацій за відсутність, – під час надання працівниками послуг, які
збільшують їхні права на майбутні компенсації за відсутність;
б) у разі ненакопичення компенсацій за відсутність – під час відсутності.
Товариство може компенсувати працівникам відсутність з різних причин, включаючи:
- відпустки;
- хворобу та нетривалу непрацездатність;
- декретні відпустки для батька або матері;
- військову службу.
Інші довгострокові виплати працівникам
Інші довгострокові виплати працівникам включають:
а) довгострокові компенсовані періоди відсутності, такі як додаткова відпустка за вислугу років або
оплачувана академічна відпустка;
б) виплати з нагоди ювілеїв або інші виплати за вислугу років;
в) виплати у зв’язку з тривалою непрацездатністю;
г) виплати частки прибутку та премії, які підлягають сплаті через дванадцять місяців або пізніше
після закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги;
ґ) відстрочені компенсації, сплачені через дванадцять місяців або пізніше після закінчення періоду, в
якому вони зароблені.
Що стосується інших довгострокових виплат працівникам, то Товариство визнає чистий підсумок,
який складається з наведених нижче сум, як витрати або як дохід:
а) вартість поточних послуг;
б) витрати на відсотки;
в) очікуваний прибуток від будь-яких активів програми та будь-яке право на компенсацію, визнане як
актив;
г) актуарні прибутки та збитки, які слід визнавати негайно в повному обсязі;
ґ) вартість раніше наданих послуг, яку слід визнавати негайно в повному обсязі;
д) вплив будь-яких скорочень або остаточних розрахунків.
Виплати при звільненні

Товариство у відповідності до МСБО 19 розглядає виплати при звільненні окремо від інших виплат
працівникам, оскільки подія, що приводить до виникнення зобов’язання, – це звільнення працівника, а не
надання ним послуг.
Товариство визнає виплати при звільненні як зобов’язання та витрати тоді і лише тоді, коли
Товариство має доведене зобов’язання:
а) звільнити працівника або групу працівників до звичайної дати виходу на пенсію або
б) здійснити виплати при звільненні в результаті пропозиції, зробленої для заохочення добровільного
звільнення.
4. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
4.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто
такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного
періоду.
Класи активів та
зобов’язань, оцінених
за справедливою
вартістю

Грошові кошти та їх
еквіваленти

Депозити (крім
депозитів до
запитання)

Боргові цінні папери

Інструменти
капіталу

Дебіторська
заборгованість

Методики оцінювання

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Вихідні дані

Первісна та подальша оцінка
грошових коштів та їх
еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка
дорівнює їх номінальній вартості
Первісна оцінка депозиту
здійснюється за його
справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює його
номінальній вартості. Подальша
оцінка депозитів у національній
валюті здійснюється за
справедливою вартістю
очікуваних грошових потоків
Первісна оцінка боргових цінних
паперів як фінансових активів
здійснюється за справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює
ціні операції, в ході якої був
отриманий актив. Подальша
оцінка боргових цінних паперів
здійснюється за справедливою
вартістю.
Первісна оцінка інструментів
капіталу здійснюється за їх
справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює ціні операції, в
ході якої був отриманий актив.
Подальша оцінка інструментів
капіталу здійснюється за
справедливою вартістю на дату
оцінки.

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Дохідний
(дисконтуван
ня грошових
потоків)

Ставки за депозитами,
ефективні ставки за
депозитними
договорами

Ринковий,
дохідний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату оцінки,
котирування
аналогічних боргових
цінних паперів,
дисконтовані потоки
грошових коштів

Ринковий,
витратний

Первісна та подальша оцінка
дебіторської заборгованості
здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних
контрактних грошових потоків на

Дохідний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату оцінки, за
відсутності визначеного
біржового курсу на дату
оцінки,
використовується
остання балансова
вартість, ціни закриття
біржового торгового дня
Контрактні умови,
ймовірність погашення,
очікувані вхідні грошові
потоки

Поточні
зобов’язання

дату оцінки.
Первісна та подальша оцінка
поточних зобов’язань
здійснюється за вартістю
погашення

Витратний

Контрактні умови,
ймовірність погашення,
очікувані вихідні
грошові потоки

4.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Класи активів та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

Дата оцінки
Дебіторська
заборгованість за
продукцію,
товари, роботи,
послуги
Дебіторська
заборгованість за
розрахунками за
виданими
авансами
Дебіторська
заборгованість за
розрахунками з
бюджетом
Інша поточна
дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та
їх еквіваленти
Інші оборотні
активи

1 рівень
(ті, що мають
котирування, та
спостережувані)

2 рівень
(ті, що не мають
котирувань, але
спостережувані)

3 рівень
(ті, що не мають
котирувань і не є
спостережуваними)

Всього

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

31.12.17

31.12.16

31.12.17

31.12.16

31.12.17

31.12.16

31.12.17

31.12.16

-

-

-

-

8034

6696

8034

6696

–

–

–

–

63828

38773

63828

38773

-

-

-

-

-

52

-

52

–

–

–

–

286

319

286

319

–

–

–

–

1259

1070

1259

1070

–

–

–

–

465

36

465

36

4.3. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня
ієрархії
Класи активів,
оцінених за
справедливою
вартістю з
використанням 3-го
рівня ієрархії
Дебіторська
заборгованість за
продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська
заборгованість за
розрахунками за
виданими авансами
Дебіторська
заборгованість за
розрахунками з
бюджетом
Інша поточна
дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Інші оборотні активи

Залишки станом
на 31.12.2016р.

Надходження
(видаток)

Залишки станом на
31.12.2017р.

Стаття (статті) у
прибутку або
збитку, у якій
прибутки або
збитки визнані

6696

1338

8034

-

38773

25055

63828

-

52

(52)

-

-

319

(33)

286

–

1 070

189

1259

–

36

429

465

-

4.4. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Балансова вартість
2017

Справедлива вартість

2016

2

2017

3

2016

1
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за
розрахунками з бюджетом
Інша поточна дебіторська
заборгованість

4

5

8034

6696

8034

6696

63828

38773

63828

38773

-

52

-

52

286

319

286

319

Грошові кошти та їх еквіваленти
Інші оборотні активи

1259
465

1070
36

1259
465

1070
36

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно,
оскільки немає ринкового котирування цих активів.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є
достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо
застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.
5. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
5.1. Чистий доход (виручка) від реалізації
За звітні роки чисті доходи від основних операцій Компанії за категоріями включають:
Доходи від реалізації продукції
Собівартість
Разом

2017 рік
116119089
92023941
24095148

2016 рік
104009566
(83257396)
20752170

5.2. Адміністративні витрати
За звітні роки адміністративні витрати Компанії включають:
Зарплата адміністративного апарату
Нарахування ЄСВ
Консультаційні послуги та аудит, оренда, послуги охорони
приміщення, інформаційно-технічне обслуговування
Витрати на ТМЦ, послуги адміністративного призначення
Послуги зв’язку
Послуги банків
Амортизація нематеріальних активів та основних засобів
Нарахування податків і зборів
Разом

2017 рік
1794498
386226
1972409

2016 рік
1523393
331628
279411

444643
62861
116344
746274
1391
5524646

351751
59654
86991
650791
648
3284267

2017 рік
903
661
81
29

2016 рік
797
643
74
24

5.3. Інші операційні доходи та витрати
За звітні роки інші операційні доходи та витрати включають:
Інші операційні доходи:
Оренда
Доходи від їдальні
Оприбуткування запасів

Інші доходи
Інші операційні витрати
Собівартість реалізованих товарів
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від іншої операційної діяльності

132
1190
99
1091
(287)

56
886
101
785
(89)

5.4. Податок на прибуток
Ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітного періоду були наступними:
З 1 січня 2016р. по 31 грудня 2016 р.
З 1 січня 2017 р. по 31 грудня 2017 р.

18%
18%

Компоненти витрат по податку на прибуток Компанії за рік, що скінчився 31 грудня, включають (тис. грн.):
2017 рік

2016 рік

Поточний податок

(702)

(607)

Разом

(702)

(607)

5.5. Розкриття статей звіту про фінансовий стан
Стаття звіту
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Інші поточні зобов’язання
Інші поточні зобов’язання

Віднесено до статті

2017

2016

166

153

58

78

51

51

Дебіторська заборгованість
за товари
Виплати учасникам АТО

-

2

-

23

Надання поворотної
допомоги фізичним особам
Виплати за рахунок ФСС

-

8

11

4

5
460

3
33

2017
11

2016
8

661
81
29
38

643
74
24
37

83

11

184

101

200
297

162
204

Надання поворотної
допомоги юридичним
особам
Дебіторська заборгованість
по оренді приміщень
Розрахунки по претензіям

Податкові зобов’язання
Податковий кредит

5.6. Розкриття статей звіту про фінансові результати
Стаття звіту
Інші операційні доходи
Інші операційні доходи
Інші операційні доходи
Інші операційні доходи
Інші операційні доходи
Інші операційні доходи
Інші операційні витрати
Інші операційні витрати
Інші операційні витрати

Віднесено до статті
Проценти з поточного
рахунку
Доходи від оренди
Доходи від їдальні
Оприбуткування запасів
Отримані страхові
відшкодування
Доходи від реалізації
товарів
Собівартість
реалізованих товарів
Податки
Витрати на профспілкову

організацію
Пені, штрафи
Витрати по оренді
Матеріальна допомога
Амортизація основних
засобів невиробничого
призначення
Інші витрати за рахунок
прибутку

Інші операційні витрати
Інші операційні витрати
Інші операційні витрати
Інші операційні витрати
Інші операційні витрати

36
407
19
10

369
11
10

37

29

2017
159

2016
59

2000

263

297

204

1406

-

12500
36
-

369
35

357

160

5.7. Розкриття статей звіту про рух грошових коштів
Стаття звіту
Інші витрачання

Віднесено до статті
Розрахунки з підзвітними
особами
Повернення (надання)
фінансової допомоги
Витрати на профспілкову
організацію
Погашення процентів
банку
Повернення кредиту
Пені, штрафи
Надання позики
фізичним особам
Інші витрачання

Інші витрачання
Інші витрачання
Інші витрачання
Інші витрачання
Інші витрачання
Інші витрачання
Інші витрачання

5.8. Нематеріальні активи
В балансі Товариства відображено нематеріальні активи що забезпечують ведення загальної
фінансово - господарської діяльності Товариства. Ця вартість розрахована як різниця між первісною
вартістю та сумою нарахованої амортизації.
Аналітичні дані стосовно структури та вартості нематеріальних активів:
Групи
нематеріальних
активів
Інші нематеріальні
активи
Разом

На 01.01.2017р.
первісна
вартість

накопичена
амортизація

80

80

80

80

первісна
вартість

накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації
за 2017р.

первісна
вартість

накопичена
амортизація

-

-

-

-

80

80

-

-

-

-

80

80

Надійшло
за 2017р.

Вибуло за 2017р.

На 31.12.2017р.

Товариство не проводило переоцінку вартості наявних нематеріальних активів у зв’язку з відсутністю
інформації щодо активного ринку на подібні активи. На звітну дату нематеріальні активи не були надані у
будь-яку заставу, та не обмежені у розпорядженні та використанні Товариством.
5.9. Основні засоби
В балансі Товариства відображено вартість основних засобів (які технічно забезпечують
господарську діяльність Товариства) розраховану як різниця між первісною (переоціненою) вартістю та
сумою нарахованої амортизації.
Аналітичні дані стосовно структури та вартості основних засобів:
Групи
основних
засобів
Будинки,
споруди та
передавальні
пристрої
Машини та
обладнання

Залишок на
01.01.2017р.
первісна
знос
вартість

Переоцінка
Надійшло

за 2017р.

55273

31772

578

65662

43629

8401

первісна
вартість

знос

Вибуло за 2017р.
первісна
вартість

1738

знос

13

Нараховано
амортизації
за 2017р.

Залишок на
31.12.2017р.
первісна
знос
вартість

1275

55851

33047

5781

72325

49397

Транспортні
засоби
Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)
Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи
Інші
необоротні
матеріальні
активи
Разом

24828

21207

319

332

316

847

24815

21738

676

580

6

1

1

30

681

609

221

221

177

15

15

170

383

376

146660

97409

9481

2086

345

8103

154055

105167

Товариство не проводило переоцінку основних засобів у 2017 році.
На звітну дату основні засоби не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у розпорядженні та
використанні Товариством.
5.10. Запаси
Запаси - це активи Компанії, які:
1) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
2) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або,
3) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або
при наданні послуг.
Запаси включають в себе сировину (матеріали), готову продукцію, напівфабрикати, незавершене
виробництво і товари.
Запаси обліковуються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої ціни продажу. Собівартість
запасів визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФІФО). Собівартість готової
продукції включає в себе вартість сировини і матеріалів, витрати на оплату праці виробничих робітників та
інші прямі витрати, а також відповідну частку виробничих накладних витрат (розраховану на основі
нормативного використання виробничих потужностей) і не включає витрати за позиковими коштами. Чиста
ціна продажу запасів - це розрахункова ціна можливого продажу в процесі звичайної діяльності за
вирахуванням витрат на завершення виробництва і витрат з продажу.
5.11. Поточні фінансові інвестиції
Станом на 31 грудня поточні фінансові інвестиції Компанії включають цінні папери українських емітентів.
31.12.2017
1 336
1 336

Акції українських емітентів
Облігації українських емітентів
Разом

31.12.2016
1 336
1 336

5.12. Дебіторська заборгованість
В балансі Товариства відображено чисту вартість поточної дебіторської заборгованості.

Найменування показника
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом
Інша поточна дебіторська заборгованість

у т. ч. за строками
непогашення по групам:
до 3
від 3 до
від 6 до
місяців
6 міс.
12 міс.

На
01.01.2017р.

На
31.12.2017р.

6696

8034

8023

-

-

38773

63828

13465

10826

15942

52

-

-

-

-

319

286

67

3

12

Керівництво вважає, що торгова дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги) буде
погашена шляхом отримання грошових коштів, балансова вартість такої дебіторської заборгованості
приблизно дорівнює її справедливій вартості.
Встановлено наступну класифікацію дебіторської заборгованості за строками її погашення:
1 група – до 3 місяців;
2 група – від 3 до 6 місяців;
3 група – від 6 до 12 місяців.
У звітному періоді Товариством визнано безнадійною і зараховано у витрати періоду загальну
заборгованість дебіторів на суму 1 тис. грн. (дебіторська заборгованість покупців, постачальників, а також
дебіторська заборгованість за податками та платежами).
Поточна дебіторська заборгованість враховується за чистою реалізаційною вартістю, визначеній як
вартість дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів (страхового резерву). У
звітному періоді Товариство не нараховувало страховий резерв. Керівництво Товариства вважає, що вся
заборгованість буде повернена у відповідні терміни впродовж 12 місяців.
Дебіторська заборгованість Товариства має забезпечення.
Прострочена дебіторська заборгованість відсутня.
Перелік основних дебіторів та суми дебіторської заборгованості:
31 грудня 2016 (тис. грн.)

31 грудня 2017 (тис. грн.)

6228

7409

28

41

31 грудня 2016 (тис. грн.)

31 грудня 2017 (тис. грн.)

11
551
508
1070

6
507
746
1259

ТОВ АТБ Макет
ТОВ Омега
5.13. Грошові кошти

Каса, в грн.
Поточні рахунки в банках, в грн.
Грошові кошти в дорозі
Всього

Кошти розміщені на поточних рахунках Товариства в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, ПАТ
«Креді Агріколь банк» МФО 300614.
5.14. Статутний капітал
Зареєстрований капітал представлений статутним капіталом, який відображено в балансі
Товариства. Сума статутного капіталу складає 5 000 000,00 грн. (П’ять мільйонів грн. 00 коп.). Його
поділено на 20 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (Нуль грн. 25 коп.).
Дата реєстрації випуску акцій Товариства: 26 квітня 2007р., номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій:
№ 19/04/1/07, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA0400941003.
Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, не
передбачені.
Станом на звітну дату неоплаченого капіталу не має, додатковий випуск акцій у звітному періоді не
проводився.
5.16. Резервний капітал
Резервний капітал формується згідно законодавства України з метою забезпечення покриття збитків
підприємств. Встановлений законодавством розмір резервного капіталу становить не менше 25%
статутного капіталу. Його формування проводиться шляхом щорічних відрахувань не менш ніж 5%
відсотків з прибутку підприємств. За 2017 рік відрахування Компанії від прибутку за 2016 рік до
Резервного капіталу складають 0 тис. грн.
5.17. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Непокритий збиток Товариства на звітну дату складає 25666 тис. грн.
5.18. Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
Відповідно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» події, що
потребують коригування активів та зобов’язань Товариства внаслідок виникнення умовних зобов’язань та
умовних активів, відсутні.
5.19. Поточні зобов’язання і забезпечення
31 грудня 2016 р.
(тис. грн.)

Розрахунки з бюджетом
Розрахунки зі страхування
Розрахунки з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість товари, роботи,
послуги
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Інші
Всього кредиторська заборгованість

31 грудня 2017р.
(тис. грн.)

222
183
715

521
238
932

16214

9990

15

23

45145
62494

72715
84419

6. Розкриття іншої інформації
6.1 Умовні зобов'язання
6.1.1. Судові позови
Товариство не має справ за судовими позовами і претензіями.
6.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш
ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному
середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо
податкові органи вважатимуть сумнівним певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної
діяльності Товариства. Податкові органи України можуть займати більш агресивну позицію у своєму
тлумаченні законодавства та проведенні податкових перевірок, застосовуючи досить складний підхід. Ці
фактори у поєднанні із зусиллями податкових органів, спрямованими на збільшення податкових
надходжень у відповідь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рівня та частоти
податкових перевірок, тому існує можливість, що операції та діяльність, які раніше не заперечувались,
можуть бути оскаржені. У результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві суми податків, штрафів та
пені. Відповідні органи можуть проводити податкові перевірки у фінансових періодах протягом трьох
календарних років після їх закінчення. Наслідки таких перевірок з боку податкових органів не можуть бути
оцінені з достатнім ступенем надійності, проте вони можуть бути суттєвими для фінансового стану та
діяльності організації в цілому. За певних обставин перевірка може стосуватися довших періодів.
Керівництво Товариства вважає, що сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під
податкові збитки.
6.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності,
що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою
балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза
зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на
підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу.

6.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони
До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:
- підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем,
або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
- асоційовані Товариства;
- спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
- члени провідного управлінського персоналу Товариства;
- близькі родичі особи, зазначеної вище;
- Товариства, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають
суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
- програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого
іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
Протягом звітного періоду управлінському персоналу Товариства нараховувалась і виплачувалась
заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці.
Керівництво вважає що всі операції з пов’язаними особами здійснювались на умовах які
відповідають ринковим.
6.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих
активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних
чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити
неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності та ризик
дефолту контрагента. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.
Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення
ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування
інструментарію щодо його пом’якшення.
6.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе
виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний
ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та
дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності
контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація (аналіз
фінансової звітності контрагента, доступної до користування) щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;

ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);

ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною
рейтинговою шкалою;

ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
Фінансові активи, які були прострочені, Товариство не має. Застави та інші форми забезпечення
Товариством отримувались але не надавались.
6.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи
ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з
ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок
відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками,
характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на
всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового
ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші
фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

За інвестиційними активами, оціненими за 3-м рівнем ієрархії, аналіз чутливості до іншого цінового
ризику Товариство не здійснювало відповідно до п. 27 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття
інформації».
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами,
номінованими в іноземній валюті. Товариство не володіє фінансовими інструментами, номінованими в
іноземній валюті
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво
Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи
Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному
середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку
активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою.
Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально
припустимий розмір. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін
відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
Активів, які наражаються на відсоткові ризики Товариство не має.
6.3.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних
із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого
фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство
аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами,
зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі
строків погашення представлена наступним чином:
Рік, що закінчився
До 1
Від 1
Від 3
Від 1 року до Більше Всього
31 грудня 2017 року
місяця
місяця до місяців до
5 років
5 років
3 місяців
1 року
1
Поточна
кредиторська
заборгованість за
товари, роботи,
послуги
Інші поточні
зобов’язання
Всього

2

2115

5177
7292

3

4

5

6

7

1122

2569

4184

-

9990

16255

19640

31643

-

72715

17377

22209

-

82705

35827

6.3.4 Ризик дефолт у конт рагент а
Ризик неспроможності контрагента (боржника та будь-якого дебітора) виконати взяті на себе
будь-які договірні зобов’язання перед дебітором. Ризик витрат, пов’язаних зі зміною оцінки
платоспроможності дебітора (зміною кредитного рейтингу). Потенційно можливий вплив знецінення
відповідних активів не повинен перевищувати 5% від загальної суми активів.
6.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі
забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;

забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги
Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво
аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків
Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом фінансування, а також виплати дивідендів та
погашення існуючих позик.

6.5. Події після Балансу
Несприятливими подіями після дати балансу до дати затвердження фінансової звітності Товариства є
нестабільна політична та економічна ситуація в Україні, що призвело до знецінення національної валюти,
подорожчання матеріалів, робіт та послуг, зниження платоспроможності фізичних і юридичних осіб тощо.
Перелік можливих подій після дати балансу
Прийняття рішення щодо реорганізації Товариства
Оголошення плану про припинення діяльності
Оголошення про значну реструктуризацію або початок її запровадження
Істотні придбання активів, класифікація активів як утримуваних для продажу, інше вибуття або
експропріація значних активів урядом
Знищення (втрата) активів внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха, або іншої надзвичайної
події
Значні операції зі звичайними акціями та операції з потенційними звичайними акціями після
дати балансу
Аномально великі зміни після дати балансу в цінах на активи або в курсах іноземних валют
Прийняття значних зобов’язань або непередбачених зобов’язань, наприклад, унаслідок надання
значних гарантій
Початок судового процесу, що виник виключно внаслідок подій, які відбулись після дати
балансу
Дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати балансу
Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій
Оголошення банкрутом дебітора, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною
Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості,
визначеної на дату балансу
Продаж запасів, який свідчить необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату
балансу
Виправлення помилок, або порушень законодавства, що призвели до перекручування даних
фінансової звітності
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Події після дати балансу до дати затвердження фінансової звітності, які б вимагали коригування даних
фінансової звітності чи розкриття відсутні.
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