
Титульний аркуш 
 

06.02.2020 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 01 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 

(далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Давида Роман Ярославович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iчнянський молочно-

консервний комбiнат" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00381152 

4. Місцезнаходження: 16703, Україна, Чернігівська обл., д/н р-н, м. Iчня, вул. Вишнева, 4 

5. Міжміський код, телефон та факс: (04633) 24048, 24095 

6. Адреса електронної пошти: ich.mkk@gmail.com 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2019, Затвердити рiчний звiт. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку ichnya.com 06.02.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб. 

У штатному розкладi пiдприємства посада корпоративного секретаря не передбачена. 

Дiяльнiсть товариства не пiдлягає лiцензуванню. Товариство не належить до жодних об"єднань.  

Рейтингова оцiнка не визначась.  

Судових справ та штрафних санкцiй немає. 

Винагороди або компенсацiї посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не сплачувались. 

Дивiденди в звiтному роцi не нараховувались та несплачувались. 

Облiгацiї та iншi цiннi папери, що пiдлягають реєстрацiї, товариством не випускалиcь. 

Iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН не випускались. 

Акцiонери, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим або меншим 

пороговому значенню пакета акцiй вiдсутнi. 

Протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй не здiйснювався. 

У власностi працiвникiв емiтента iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, немає. 

Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв немає. 

Обмежень щодо прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах немає. 

Емiтент не має iнформацiї про укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента 



корпоративнi договори. 

Вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть складалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Iчнянський молочно-консервний комбiнат" 

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

 АОО 236910 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 13.12.2000 

4. Територія (область) 

 Чернігівська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 109851 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 360 

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

 46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами 

 47.29 - Роздрiбна торгiвля iншими продуктами харчування в спецiалiзованих магазинах 

 10.51 - перероблення молока, виробництво масла та сиру 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "Сбербанк ", м. Київ 

2) МФО банку 

 320627 

3) Поточний рахунок 

 26000013000377 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "Сбербанк ", м. Київ 

5) МФО банку 

 320627 

6) Поточний рахунок 

 26000013000377 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв та фiлiй. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 



Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв становить 360 чоловiк. Позаштатних працiвникiв та 

працiвникiв, якi працюють на умовах неповного рабочого часу немає. 

Фонд оплати працi за 2018 рiк складає 36 073 тис. грн. Фонд оплати працi збiльшився на 9147 тис. 

грн. порiвняно з попереднiм перiодом. 

У разi необхiдностi для правцiвникiв проводяться курси пiдвищення квалiфiкацiї.  

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство не належить до жодних об"єднань.  

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 

Товариство не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

З боку третiх осiб не надходило пропозицiй щодо реорганiзацiї. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом №б/н вiд 01.01.2007 р. "Про формування 

облiкової полiтики  пiдприємства". У перiодi, що перевiрявся, облiкова полiтка  змiнювалась 

(Наказ вiд 01.04.2011р.), а саме визначено межу суттєвостi активiв та зобов'язань, визначено метод 

нарахування зносу основних засобiв. 

Ведення облiку здiйснюється  частково вручну, частково автоматизовано.  

 Показники фiнансової звiтностi Замовника сформовано у вiдповiдностi до вимог дiючих П(С)БО 

та  на пiдставi  даних   бухгалтерського облiку.  

Статтi фiнансової звiтностi облiковуються за iсторичною собiвартiстю без врахування резерву на 

покриття витрат у зв'язку iз старiнням запасiв, створення резерву сумнiвних боргiв, без 

врахування майбутнiх рiвнiв iнфляцiї, очiкуваного зростання чи спаду ринку. 

Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв та iнших нематерiальних активiв 

Малоцiнними необоротними активами вважаються об'єкти вартiстю до 1,0 тис.грн. з очiкуваним 

термiном використання бiльше одного року. Лiквiдацiйна вартiсть та строк корисного 

використання об'єктiв основних засобiв визначається створеною постiйно дiючою експертно - 

технiчною комiсiєю. Знос основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Переоцiнка 

основних засобiв має здiйснюватися, якщо залишкова вартiсть на дату балансу вiдрiзняється вiд 

справедливої вартостi бiльше нiж на 15%. 

Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом FiFo. 

Облiковою полiтикою не визначено методи нарахування резерву сумнiвних боргiв та забезпечень 

наступних витрат. 

Оцiнку ступеню завершеностi операцiй з послуг проводити шляхом вивчення виконаної роботи, 

в бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у перiодi пiдписання  акту виконаних робiт, 

наданих послуг. 

Облiк витрат здiйснюється на рахунках 9  класу " Витрати дiяльностi"  без застосування 

рахункiв 8 класу "Витрати за елементами". 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 



виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основними видами продукцiї є виробництво згущеного молока, а також iнших молоковмiсних 

продуктiв. 

 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, 

їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб 

фінансування  

Вартiсть основих засобiв змiнилась у зв'язку iз придбанням основних засобiв для господарської 

дiяльностi, будiвництвом та введенням в дiю нових виробничих примiщень з залученням власних 

та кредитних коштiв. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 

щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання 

активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні 

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Станом на 31.12.2018 року ПрАТ "IМКК" не користується орендованими основними засобами. 

Первiсна вартiсть власних осн. засобiв станом на 31.12.2018 року становила 310 706 тис. грн. 

Станом на 31.12.2017 року перв. вартiсть осн. засобiв 314 572 грн. Нараховано зносу 74 451 грн. 

Ступiнь зносу основних засобiв 23%. 

 

 

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

економічних обмежень 

На дiяльнiсть товариства негативно впливає полiтична ситуацiя в країнi та свiтова економiчна 

криза. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Товариство працює за рахунок власних коштiв, а також залучених кредитних коштiв. 



 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладених, але не виконанх договорiв немає. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя розвитку товариства направлена на пошук нових ринкiв сбуту в ЄС та Китаї. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Товариство не здiйснює дiяльностi щодо дослiджень чи розробок. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 

формі 

Додаткової iнформацiї, яка може бути iстотною, немає. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Правлiння Голова та члени правлiння Решетняк Сергiй Андрiйович 

Бахур Петро Володимирович 

 

 

Наглядова рада Голова та члени Наглядової ради Кiнах Марина Володимирiвна 

Запорощук Валентин Анатолiйович 

Фролова Свiтлана Анатолiйовна 

Кривошей Євгенiй Володимирович 

Запорощук Сергiй Валентинович 

 

Ревiзiйна комiсiя Голова та члени ревiзiйної комiсiї Iванов Олександр Валерiйович 

Дорiченко Наталiя Миколаївна 

Запорощук Валентину Анатолiївну 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Бахур Петро Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00000000 

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 вища 



6) Стаж роботи (років) 

 8 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Три ведмедi", 0000000, головний механiк ТОВ "Три ведмедi" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 30.04.2018, обрано 3 

9) Опис 

 Заробiтна плата емiтентом сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Повноваження 

посадової особи визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших 

пiдприємствах посад не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини. 

 

1) Посада 

 Голова наглядової ради 

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

 Кiнах Марина Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00000000 

4) Рік народження 

 1960 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 22 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ <IМКК>, З 09.02.2011р. - Голова Наглядової ради ПАТ <IМКК>. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 30.04.2018, обрано 3 

9) Опис 

 Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи 

визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не 

займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Володiє 9,9999% акцiй Товариства. З 

09.02.2011р. - Голова Наглядової ради ПАТ <IМКК>. 

 

1) Посада 

 Член наглядової ради 

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

 Запорощук Валентин Анатолiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00000000 

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 8 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ <IМКК>,  З 09.02.2011р. -член Наглядової ради ПАТ <IМКК>. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 30.04.2018, обрано 3 



9) Опис 

 Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась.  Повноваження посадової особи 

визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не 

займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  Володiє 0, 00725% акцiй Товариства. 

 

1) Посада 

 Голова ревiзiйної комiсiї 

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

 Iванов Олександр Валерiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00000000 

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 11 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Провiант", ТОВ "Провiант", комерцiйний директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 03.12.2015, обрано 3 

9) Опис 

 Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась.  Повноваження посадової особи 

визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не 

займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Замига Наталiя Сергiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00000000 

4) Рік народження 

 1984 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 8 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ <IМКК>, ПАТ "Iчнянський молочно-консервний комбiнат", економiст 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 30.04.2018, обрано 3 

9) Опис 

 Заробiтна плата емiтентом сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Повноваження 

посадової особи визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших 

пiдприємствах посад не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини. 

 

1) Посада 



 член наглядової ради 

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

 Фролова Свiтлана Анатолiйовна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00000000 

4) Рік народження 

 0 

5) Освіта 

 д/н 

6) Стаж роботи (років) 

 4 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ <IМКК>,  З 30.04.2015р. - член Наглядової ради ПАТ <IМКК>. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 30.04.2018, обрано 3 

9) Опис 

 Заробiтна плата емiтентом сплачується вiдповiдно до штатного розкладу.  Повноваження 

посадової особи визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших 

пiдприємствах посад не займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова 

особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Не володiє акцiями 

Товариства.  

 

1) Посада 

 член ревiзiйної комiсiї 

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

 Дорiченко Наталiя Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00000000 

4) Рік народження 

 0 

5) Освіта 

 д/н 

6) Стаж роботи (років) 

 4 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ <IМКК>, Член ревiзiйної комiсiї ПАТ <IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ 

КОМБIНАТ>. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 03.12.2015, обрано 3 

9) Опис 

 Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась.  Повноваження посадової особи 

визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не 

займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 

1) Посада 

 член ревiзiйної комiсiї 

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

 Запорощук Валентина Анатолiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00000000 



4) Рік народження 

 0 

5) Освіта 

 д/н 

6) Стаж роботи (років) 

 3 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Провiант", Директор з кадрових питань ТОВ <Провiант>. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 03.12.2015, обрано 3 

9) Опис 

 Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась.  Повноваження посадової особи 

визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не 

займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Володiє 0, 00243% акцiй Товариства. 

 

1) Посада 

 Голова правлiння 

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

 Решетняк Сергiй Андрiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00000000 

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 28 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ <КЛУБ СИРУ>, Директор ТОВ <КЛУБ СИРУ>. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 30.04.2018, обрано 3 

9) Опис 

 Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи 

визначенi Статутом товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини. Акцiями товариства не володiє. 

 

1) Посада 

 член наглядової ради 

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

 Кривошей Євгенiй Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00000000 

4) Рік народження 

 0 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 10 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "IМКК", З 06.05.2016р. по 25.10.2017р. - юрист ПрАТ "IМКК". 



8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 30.04.2018, обрано 3 

9) Опис 

 Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась.  Повноваження посадової особи 

визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не 

займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Володiє 0, 01138% акцiй Товариства.  

 

1) Посада 

 член наглядової ради 

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

 Запорощук Сергiй Валентинович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00000000 

4) Рік народження 

 0 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 3 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Провiант", З 18.02.2014 р. - юрист ТОВ "Провiант". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 30.04.2018, обрано 3 

9) Опис 

 Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась.  Повноваження посадової особи 

визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не 

займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Акцiями товариства не володiє. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Член наглядової 

ради 

Запорощук 

Валентин 

Анатолiйович 

00000000 107 0,0243 107 0 

Голова ревiзiйної 

комiсiї 

Iванов Олександр 

Валерiйович 

00000000 2 0,0005 2 0 

Голова наглядової 

ради 

Кiнах Марина 

Володимирiвна 

00000000 43 940 9,9999 43 940 0 

Член наглядової 

ради 

Кривошей Євген 

Володимирович 

00000000 50 0,0114 50 0 

Усього 44 099 10,0361 44 099 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Регiональне вiддiлення 

ФДМУ по Чернiгiвськiй 

областi 

14243893 

14000, Україна, Чернігівська обл., 

д/н р-н, м. Чернiгiв, проспект 

Миру 43 

0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

д/н 0 

Усього 0 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Напрями економiчного розвитку пiдприємства:  

Виробничий - розширення номенклатури та асортименту продукцiї;  впровадження ефективних 

методiв нормування запасiв ресурсiв; розроблення графiка потреби в ресурсах;  оптимiзацiя 

виробничих площ; пiдвищення виробничої потужностi.  

Фiнансовий - зниження собiвартостi продукцiї;  пошук нових резервiв зростання прибутку; 

пошук нових резервiв зменшення збиткiв; оптимiзацiя витрат на ресурси, виробництво, заробiтну 

плату;  оптимiзацiя втрат вiд настання ризикiв, в тому числi фiнансових; забезпечення фiнансової 

рiвноваги, стiйкостi, платоспроможностi i лiквiдностi пiдприємства у довгостроковому перiодi;  

забезпечення фiнансової безпеки пiдприємства; балансування структури активiв та пасивiв, 

доходiв та витрат.  

Маркетинговий - удосконалення продукцiї вiдповiдно до потреб ринку; дослiдження та вихiд на 

новi сегменти ринку; диверсифiкацiя дiяльностi, асортименту продукцiї; пошук нових 

споживачiв, клiєнтiв, партнерiв. 

Технiко-технологiчний розвиток- оновлення фiзично зношених та морально застарiлих 

виробничих фондiв; перехiд на iнновацiйнi технологiї виробництва продукцiї, впровадження 

прогресивних технологiчних процесiв; пiдвищення якостi виготовлення продукцiї; 

удосконалення виробничої системи управлiння; впровадження ресурсозберiгаючих (передовсiм 

енергоощадних) технологiй; автоматизацiя ручної працi; полiпшення умов працi робiтникiв та 

технiки безпеки; адаптацiя технологiй виробництва вiдповiдно до вимог охорони навколишнього 

середовища. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Станом на 31 грудня 2018 року Компанiя має прострочену заборгованiсть щодо невиплачених зо-

бов'язань по кредиту в iноземнiй валютi, отриманого вiд ПАТ "СБЕРБАНК" згiдно договору про 

вiдк-риття кредитної лiнiї № КД № 107-В/15/35/ЮЛ/КЛ вiд 26.11.2015. Станом на 31.12.2018 року 



простро-чена заборгованiсть за основним боргом складає  216 641 тис. грн. (еквiвалент 7 824 тис. 

дол США), заборгованiсть за вiдсотками 35 907 тис. грн. (еквiвалент 1 297 тис. дол. США).  

Керiвництво Компанiї має план реструктуризацiї даних зобов'язань та переконано, що має усi 

передумови для забезпечення безперервної дiяльностi у майбутньому. 

Зобов'язання вкрай негативно впливають на загальнi фiнансовi показники Компанiї. Станом на 31 

груд-ня 2018 року поточнi зобов'язання бiльше поточних активiв на 164 873 тис. грн, що вказує 

на обтяжен-ня позиковими коштами.  

Не беручi до уваги вищезазначенi факти, але iнформуючи про них, фiнансова звiтнiсть за рiк, що 

за-кiнчився 31 грудня 2018 року пiдготовлена виходячи з припущення про те, що Компанiя буде 

продов-жувати нормальну господарську дiяльнiсть у найближчому майбутньому. Вiдповiдно, 

дана звiтнiсть не мiстить коригувань на випадок того, що пiдприємство не зможе дотримуватися 

принципу безперерв-ностi дiяльностi. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану 

і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Деривативи не укладались, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не було. 

Операцiї хеджування протягом 2018 року не використовувались. 

 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
На Компанiю здiйснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, 

ризик лiк-вiдностi, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) 

та ризик управ-лiння капiталом, що витiкає з наявностi в Компанiї фiнансових iнструментiв. У 

цих примiтках надається iнформацiя вiдносно впливу на Компанiю кожного з вищезазначених 

ризикiв, цiлi Компанiї, її полiтику та процедури вiдносно вимiру та управлiння цими ризиками. 

У Компанiї вiдсутня формалiзована система управлiння ризиками. Проте, керiвництво Компанiї 

прово-дить активний контроль фiнансових та ринкових ризикiв, та приймає у разi необхiдностi, 

вiдповiднi заходи. 

a. Ризик геополiтичного середовища 

Україна пережила полiтичнi та економiчнi змiни, що вплинули, i можуть продовжувати впливати 

на дiя-льнiсть Компанiї в цьому середовищi. У даний час Україна переживає перiод великих 

проблем, але в разi успiшного їхнього подолання, країна може зайняти набагато вигiднiше 

становище, нiж ранiше. Ве-лике поєднання природних, iнтелектуальних, людських i виробничих 

ресурсiв вiдкриває багато нових можливостей для розвитку країни на геополiтичної аренi, що 

постiйно змiнюється. Отже, перспективи для майбутньої економiчної стабiльностi в Українi 

iстотно залежать вiд ефективностi економiчних за-ходiв i реформ, що проводяться спiльно з 

правовим, нормативним та полiтичним розвитком, якi зна-ходяться поза контролем Компанiї. Ця 

фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва мо-жливого впливу українського 

бiзнес-середовища на дiяльнiсть Компанiї та її фiнансове становище, хоча i майбутнi умови 

господарювання можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва. 

b. Ризики податкової системи України 

В Українi основним документом, що регулює рiзнi податки, встановленi як центральними, так i 

мiсце-вими органами влади, є Податковий Кодекс України. Такi податки включають податок на 

додану вар-тiсть, податок на прибуток, податок з доходiв фiзичних осiб та iншi податки. 

Українське податкове за-конодавство часто має нечiткi або сумнiвнi положення. Крiм того, у 

податкове законодавство України постiйно вносяться поправки та змiни, якi можуть привести як 

до сприятливого середовища, так i до нетипових складнощiв для Компанiї та її дiяльностi. 



В рамках урядових мiнiстерств i органiзацiй, в тому числi податкових органiв можуть iснувати 

рiзнi погляди на тлумачення законодавства, створюючи невизначенiсть i конфлiктнi ситуацiї. 

Податковi де-кларацiї/вiдшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органiв 

влади, якi уповнова-женi законодавством накладати значнi штрафи, пенi та нараховувати 

вiдсотки. Такi обставини загалом створюють в Українi бiльше податкових ризикiв у порiвняннi з 

країнами, якi мають бiльш розвиненi по-датковi системи. Загалом, українськi податковi органи 

можуть переглянути податковi зобов'язання платникiв податкiв лише протягом трьох рокiв пiсля 

подання вiдповiдного податкового вiдшкодуван-ня. Однак, таке законодавче обмеження в часi 

може не братися до уваги або бути продовженим за певних обставин. 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
c. Кредитний ризик 

Кредитний ризик - це ризик фiнансових втрат Компанiї у випадку невиконання зобов'язань 

клiєнтом або контрагентом за вiдповiдною угодою. У звiтному перiодi фiнансовi активи Компанiї, 

якi пiддаються кредитному ризику, представленi: залишками на банкiвських рахунках та 

торгiвельною та iншою дебi-торською заборгованiстю (за виключенням дебiторської 

заборгованостi, яка не представлена фiнан-совими активами).  

d. Схильнiсть до кредитного ризику 

Балансова вартiсть фiнансових активiв - це максимальна вартiсть, яка пiдлягає кредитному 

ризику. Максимальний рiвень кредитного ризику станом на 31.12.2018 та 31.12.2017 наступний: 

19.1 Активи у Звiтi про фiнансовий стан Примiтки 31.12.2018 31.12.2017 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть, чис-та 13 110 042  110 370 

Дебiторська заборгованiсть за виданими ава-нсами 13 68 153 70 192 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 13 41 222 42 759 

Iншi оборотнi активи 13 424 2 932 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 12 1 938  430 

Разом  221 779  226 683 

Кредитний ризик Компанiї переважно вiдноситься до торгiвельної дебiторської заборгованостi з 

клiєн-тами. Схильнiсть Компанiї до кредитного ризику у бiльшiй мiрi залежить вiд особливостей 

кожного клiєнта.  

Кредитний ризик групи контролюється та аналiзується на пiдставi окремо взятих випадкiв i 

керiвницт-во Компанiї вважає, що кредитний ризик вiдповiдним чином вiдображається шляхом 

уцiнки, яка на-пряму зменшує балансову вартiсть дебiторської заборгованостi. 

e. Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi - це ризик невиконання Компанiєю своїх фiнансових зобов'язань на дату їхнього 

по-гашення. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає в забезпеченнi, у можливих 

межах, постiй-ної наявностi у Компанiї вiдповiдної лiквiдностi, яка б дозволяла вiдповiдати на її 

зобов'язання своє-часно (як в нормальних умовах, так i у випадку виникнення нестандартних 

ситуацiй), уникаючи неприй-нятних збиткiв або ризику пошкодження репутацiї Компанiї. 

Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиком втрати лiквiдностi несе управлiнський персонал 

Компанiї, який розробив вiдповiдну структуру для управлiння потребами Компанiї у 

довгостроковому, середньост-роковому та короткостроковому фiнансуваннi, та для контролю над 

лiквiднiстю. Компанiя управляє ризиком втрати лiквiдностi за допомогою дотримання достатнiх 

резервiв, використання банкiвських ресурсiв та позик, а також за допомогою постiйного 

монiторингу, передбачуваного та фактичного ру-ху грошових коштiв, а також, поєднання 

термiнiв настання платежiв по активах та зобов'язаннях Ком-панiї. 

Аналiз лiквiдностi полягає в порiвняннi коштiв по активу, згрупованих за ступенем їх лiквiдностi 

i роз-ташованих у порядку убування лiквiдностi, iз зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за 

термiнами їх погашення i розташованими у порядку зростання термiнiв погашення. 



19.2 Активи у порядку убування лiквiдностi 31.12.2018 31.12.2017 

Найбiльш лiквiднi активи (А1) 1 938 430 

Швидко реалiзованi активи (А 2) 224 856 237 284 

Повiльно реалiзованi активи (А3) 51 532 50 673 

Важко реалiзованi активи (А4) 236 442 256 738 

Разом 514 768 545 125 

 

 

19.3 Пасиви у порядку зростання термiнiв погашення 31.12.2019 31.12.2017 

Найбiльш термiновi зобов'язання (П1) 64 221 80 191 

Короткостроковi пасиви (П2) 378 978 395 043 

Довгостроковi пасиви (П3) 15 130 16 306 

Власний капiтал (П4) 56 439 53 585 

Разом 514 768 545 125 

У таблицi нижче визначено абсолютнi величини платiжних надлишкiв або нестач на 31.12.2018 

та на 31.12.2017: 

19.4 Групи активiв та пасивiв Надлишок (нестача) 

 31.12.2018 31.12.2017 

Група 1 (A1-П1) (62 283) (79 761) 

Група 2 (A2-П2) (154 122) (157 759) 

Група 3 (A3-П3) 36 402 34 367 

Група 4 (A4-П4) 180 003 203 153 

Звiт про фiнансовий стан вважається абсолютно лiквiдним, якщо виконуються умови: А1 > П1, 

А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4. Станом на 31.12.2018 звiт про фiнансовий стан Компанiї не є лiквiдним 

оскi-льки виконуються тiльки одна умова лiквiдностi з чотирьох. 

У наступнiй таблицi наданий аналiз лiквiдностi Компанiї станом на 31.12.2018 та на 31.12.2017 за 

допо-могою розрахунку показникiв лiквiдностi. 

19.5 Показники лiквiдностi 31.12.2018 31.12.2017 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,004  0,001 

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,571  0,577 

Коефiцiєнт поточної лiквiдностi 0,628  0,607 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яку частину кредиторської заборгованостi 

пiдприємство може погасити негайно. Значення даного показника не повинне бути нижче 0,2. 

Станом на 31.12.2018 Компанiя може негайно погасити 0,4% кредиторської заборгованостi (на 

31.12.2017 - 0,1%). 

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi показує наскiльки лiквiднi кошти пiдприємства покривають його 

корот-кострокову заборгованiсть. В лiквiднi активи пiдприємства включаються всi оборотнi 

активи пiдпри-ємства, за винятком товарно-матерiальних запасiв. Рекомендоване значення даного 

показника вiд 0,7-0,8 до 1,5. Станом на 31.12.2018 лiквiднi кошти Компанiї покривають її 

короткострокову заборгованiсть на 57,1 % (на 31.12.2017 - 57,7 %). 

Коефiцiєнт поточної лiквiдностi показує чи достатньо у пiдприємства коштiв, якi можуть бути 

викорис-танi ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року. 

Рекомендоване значення даного показника вiд 1 до 2. Станом на 31.12.2018 та на 31.12.2017 у 

Компанiї не достатньо коштiв для погашення своїх короткострокових зобов'язань. 

У наступнiй таблицi наданий аналiз монетарних зобов'язань, згрупованих на пiдставi термiну, що 

за-лишився до дати погашення зобов'язання за контрактом, пiсля 31 грудня 2019 року та 31 грудня 

2017 року: 

 

19.6 Зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан Менше 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв

 Бiльше 5 рокiв Разом 

Станом на 31.12.17     



Короткостроковi кредити 219 606 - - 219 606 

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 253 430 - - 253 430 

Разом: 473 036 - - 473 036 

Станом на 31.12.18     

Короткостроковi кредити 216 641  - - 216 641  

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 223 801  - - 223 801  

Разом: 440 442  - - 440 442  

Суми торгiвельної та iншої заборгованостi, якi приведено вище, не включають суми 

заборгованостi з заробiтної плати та податкiв. 

Вiдповiдно до планiв Компанiї, вимоги щодо її робочого капiталу виконанi як з боку надходження 

гро-шових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, так i з позицiї кредитних коштiв, коли надходжень 

вiд дiяль-ностi недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань. 

f. Ризик процентної ставки  

Група схильна до впливу коливань процентних ставок, якi можуть негативно вплинути на 

фiнансовi результати Компанiї. 

g. Валютний ризик 

У вiдношеннi валютного ризику керiвництво встановлює лiмiти на рiвень схильностi ризику в 

розрiзi валют i в цiлому. Здiйснюється контроль над позицiями. Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 7 

"Фiнансовi iн-струменти: розкриття iнформацiї", валютний ризик виникає за фiнансовими 

iнструментами у валютi, яка не є функцiональною, i якi є монетарними за характером; ризики, 

пов'язанi з перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає, в основному по не 

функцiональним валютам, в яких Ком-панiя має фiнансовi iнструменти. 

Головним чином, Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в таких валютах: українська гривня, долар 

США, євро. 

У таблицi нижче показана чутливiсть прибутку Компанiї до оподаткування до можливої помiрної 

змiни обмiнного курсу, при незмiнних iнших складових: У представленiй нижче таблицi показано 

монетарнi активи та зобов'язання Компанiї за балансовою вартiстю станом на 31.12.2017 та 

31.12.2018: 

 

19.7 Активи та зобов'язання за балансо-вою вартiстю Гривня (UAH) Долар США (USD)

 Євро (EUR) Разом 

Станом на 31.12.2018         

Грошовi кошти та їх еквiваленти 324  1 615  -   1 938  

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 65 781  44 262  -   110 042  

Аванси виданi 68 153  -   -   68 153  

Разом активiв 134 258  45 876  -   180 134  

Короткостроковi кредити -   (216 641) -   (216 641) 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть (50 997) (262) (1 741) (53 001) 

Аванси одержанi (17) (7 227) (482) (7 726) 

Iншi зобов'язання (160 126)  -   (160 126) 

Разом зобов'язань (211 140) (224 130) (2 224) (437 494) 

Загальна балансова вартiсть (76 883) (178 254) (2 224) (257 360) 

Станом на 31.12.17     

Грошовi кошти та їх еквiваленти 430 - - 430 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 60 197 50 173 - 110 370 

Аванси виданi 70 192 - - 70 192 

Разом активiв 130 819 50 173 - 180 992 

Короткостроковi кредити - (219 606) - (219 606) 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть (61 927) (266) (405) (62 598) 

Аванси одержанi (10 208) (4 404) - (14 612) 

Iншi зобов'язання (164 725) (8 994) - (173 719) 



Разом зобов'язань (236 860) (233 270) (405) (470 535) 

Загальна балансова вартiсть (106 041) (183 097) (405) (289 543) 

 

 

  Збiльшення/ 

Зменшення Вплив на прибуток до опо-даткування 

За рiк, що закiнчився 31.12.2018       

Долар США  5% (8 913) 

Долар США  -5% 8 913  

Євро  5% (111) 

Євро   -5% 111  

За рiк, що закiнчився 31.12.2017       

Долар США  5% (9 155) 

Долар США  -5% 9 155  

Євро  5% (20) 

Євро  -5% 20  

h. Ризик управлiння капiталом 

Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на забезпечення безперервностi дiяльностi 

пiдприємства з одночасним зростанням приросту прибуткiв через оптимiзацiю спiввiдношення 

власних та залучених коштiв. 

Керiвництво вживає заходiв по дотриманню рiвня капiталу на рiвнi, що є достатнiм для 

забезпечення оперативних та стратегiчних потреб Компанiї, а також для пiдтримки довiри з боку 

iнших учасникiв ринку. Це досягається через ефективне управлiння грошовими коштами, 

постiйного контролю виручки та прибутку Компанiї, а також плануванням довгострокових 

iнвестицiй, що фiнансуються за рахунок коштiв вiд операцiйної дiяльностi Компанiї. Виконуючи 

цi заходи Компанiя намагається забезпечити стабiльне зростання прибуткiв. 

19.8 Розрахунок фiнансових показникiв Примiтки 31.12.2018 31.12.2017 

Випущений капiтал 14 110  110 

Резерв (переоцiнка активiв) 14 60 785  70 304 

Додатковий капiтал 14 29  29 

Нерозподiлений прибуток (збиток) 14 (4 485) (16 858) 

Разом власного капiталу  56 439  53 585 

Забезпечення 16 4 223  3 975 

Короткостроковi кредити 15 216 641  219 606 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 17 53 001  62 598 

Iншi зобов'язання 17 170 800  190 832 

Загальна сума позичених коштiв  444 665  477 011 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 12 1 938  430 

Чистий борг  442 727  476 581 

Разом власний капiтал та чисти борг  499 166  530 166 

Чистий борг/Разом власний капiтал та чисти борг  0,89 0,90 

Показник накопиченого збитку Компанiї у 2018 роцi характеризується зменшенням порiвняно з 

2017 роком. Так, з 31.12.2017 по 31.12.2018 показник зменшився на 12 373 тис. грн. Загальна сума 

вла-сного капiталу Компанiї станом на 31.12.2018 порiвняно з 31.12.2017 збiльшилась на 2 854 

тис. грн. Загальна сума позикових коштiв станом на 31.12.2018 зменшилась на 32 346 тис. грн. 

(6,78%). Станом на 31.12.2018 загальна сума позикових коштiв склала 444 665 тис. грн. 

 

19.9 Розрахунок фiнансових показникiв Примiтки Рiк, що закiнчив-ся 31.12.18 Рiк, що 

закiнчив-ся 31.12.17 

Прибуток (збиток) до оподаткування  4 543 (6 906) 

Вiдсотки сплаченi за позиками 6 26 673  28 705 



EBIT (прибуток (збиток) до вирахування податкiв та витрат на вiдсотки)  31 216 

 21 190 

Амортизацiя О3 та нематерiальних активiв 10 23 156  24 874 

EBITDA (прибуток (збиток) до вирахування податкiв, витрат на вiдсотки та амортиза-цiї) 

 54 372  46 673 

Чистий борг на кiнець року  442 727  476 581 

Чистий борг на кiнець року / EBITDA  8,14  10,21 

Пiд термiном EBITDA мається на увазi аналiтичний показник, що дорiвнює обсягу прибутку до 

вираху-вання витрат за вiдсотками, сплати податкiв та амортизацiйних вiдрахувань. Протягом 

звiтних перiодiв у пiдходах до управлiння капiталом змiн не вiдбувалось. У 2018 роцi показник 

EBITDA збiльшився на 7 699 тис. грн. порiвняно з 2017 роком. 

i. Операцiйний ризик 

У 2018 роцi фiнансовi результати Компанiї характеризуються як задовiльнi. У 2018 роцi компанiя 

отри-мала прибуток у сумi 4 543 тис. грн., що у порiвняннi зi збитком у сумi 6 906 тис. грн. у 2017 

роцi свiд-чить про значнi покращення динамiки. Показник EBITDA збiльшився на 7 699 тис. грн. 

до 54 372 тис. грн. у 2018 роцi у порiвняннi з 2017 роком. 

Таким чином, можна стверджувати, що операцiйне управлiння комерцiйно-виробничою 

дiяльнiстю Компанiї вiдбувається бiльш-менш ефективно. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 

кодекс корпоративного управлiння. Ст. 33 ЗУ "Про акцiонернi товариства" питання затвердження 

принципiв корпоративного управлiння  товариства вiднесено до виключної компетенцiї 

загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами Товариства кодекс корпоративного управлiння 

не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння не 

наводиться. 

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося 

рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. У зв'язку з цим, посилання на 

зазначенi кодекси не наводяться. 

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння понад 

визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння визначенi чинним 

законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не 

застосовується. 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
д-н 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
д-н 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 



таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя про дотримання чи недотримання кодексу корпоративного управлiння, вiдхилення та 

причини такого вiдхилення протягом року не надається, оскiльки  кодекс корпоративного 

управлiння в товариствi не приймався (не затверджувався). 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 30.04.2018 

Кворум зборів 84,6567 

Опис 1.         Про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 

2.         Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 

голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 

3.         Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв Товариства. 

4.         Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв 

Товариства. 

5.         Розгляд звiту Голови правлiння Товариства за 2017 рiк та 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

6.         Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

7.         Розгляд звiту Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2017 рiк та 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

8.         Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 

9.         Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк. 

10.       Про змiну типу Товариства та змiну найменування Товариства. 

11.       Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом 

викладення його у новiй редакцiї, а також про пiдписання та державну 

реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства. 

12.       Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори 

Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї з метою приведення 

у вiдповiднiсть з новою редакцiєю Статуту Товариства. 

13.       Про внесення змiн та доповнень до Положення про Наглядову 

раду Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї з метою 

приведення у вiдповiднiсть з новою редакцiєю Статуту Товариства. 

14.       Про внесення змiн та доповнень до Положення про Ревiзiйну 

комiсiю Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї з метою 

приведення у вiдповiднiсть з новою редакцiєю Статуту Товариства. 

15.       Про внесення змiн та доповнень до Положення про Правлiння 

Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї з метою приведення 

у вiдповiднiсть з новою редакцiєю Статуту Товариства. 

16.       Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 

17.       Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

18.       Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами 

обраної наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується 

на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 

19. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi 

можуть вчинятися Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" протягом одного року, 



визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартостi, надання 

повноважень на визначення доцiльностi їх укладання, iстотних умов та 

особи, на яку буде покладено обов'язок їх укладення та пiдписання. 

20. Про надання в якостi забезпечення виконання зобов'язань Товариства 

та/або ТОВ "Провiант" (код ЄДРПОУ 32729070) перед Банком належного 

Товариству майна. 

21. Про розгляд звернення ТОВ "Провiант" (код ЄДРПОУ 32729070) щодо 

внесення змiн до договорiв поруки, застави, iпотеки, що укладенi мiж 

Товариством та Банком, в якостi забезпечення зобов'язань ТОВ "Провiант" 

за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №70-В/12/35/ЮО/КЛ вiд 24 

грудня 2012 року. 

22. Про звернення до юридичних та фiзичних осiб з проханням виступити 

майновими поручителям перед Банком та в якостi забезпечення виконання 

змiнених зобов'язань Товариства перед Банком. 

23. Визначення майна, яке буде передано в заставу/iпотеку ПАТ 

"СБЕРБАНК" в якостi забезпечення виконання кредитних зобов'язань 

Товариства та ТОВ "Провiант". 

24. Про необхiднiсть надання повноважень Головi Правлiння Товариства 

або уповноваженiй особi за довiренiстю Товариства на укладання та 

пiдписання вищезазначених договорiв та iнших документiв, пов'язаних з 

укладенням вищезазначених договорiв. 

25. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв щодо внесення 

змiн до кредитних договорiв, договорiв поруки, застави, iпотечних 

договорiв, якi укладенi мiж Товариством i Банком в якостi забезпечення 

виконання зобов'язань Товариства та/або ТОВ "Провiант" (код ЄДРПОУ 

32729070)  перед Банком за кредитними договорами,  у зв'язку iз змiнами 

умов кредитування, що вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня 

проведення Зборiв акцiонерiв, надання повноважень на визначення 

доцiльностi їх укладання, iстотних умов та особи, на яку буде покладено 

обов'язок їх укладення та пiдписання. 

26. Про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством з Публiчним акцiонерним товариством "Державний 

експортно-iмпортний банк України" (далi - АТ "Укрексiмбанк") протягом 

одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної 

вартостi, надання повноважень на визначення доцiльностi їх укладання, 

iстотних умов та особи, на яку буде покладено обов'язок їх укладення та 

пiдписання. 

27. Про надання в якостi забезпечення виконання зобов'язань Товариства 

та/або ТОВ "Провiант" (код ЄДРПОУ 32729070) перед АТ "Укрексiмбанк" 

належного Товариству майна. 

28. Про звернення до юридичних та фiзичних осiб з проханням виступити 

поручителями, в тому числi але не виключно майновими, перед АТ 

"Укрексiмбанк" в якостi забезпечення виконання  зобов'язань Товариства 

перед АТ "Укрексiмбанк" 

29. Визначення майна, яке буде передано в заставу/iпотеку АТ 

"Укрексiмбанк" в якостi забезпечення виконання кредитних зобов'язань 

Товариства та/або  ТОВ "Провiант" 

30. Про необхiднiсть надання повноважень Головi Правлiння Товариства 

або уповноваженiй особi за довiренiстю Товариства на укладання та 

пiдписання вищезазначених договорiв та iнших документiв, пов'язаних з 

укладенням вищезазначених договорiв з  АТ "Укрексiмбанк" 



 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
X  

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

Позачерговi збори не скликались. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 



(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

д-н 

Інше (зазначити) д-н 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: д-н 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: д-н 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 2 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) Комiтети не створювались. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д-н 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д-н 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Кiнах Марина 

Володимирiвна 

Голова наглядової ради  X 

Опис: д-н 

Запорощук Валентин 

Анатолiйович 

Член наглядової ради  X 

Опис: д-н 

Фролова Свiтлана Член наглядової ради X  



Анатолiйовна 

Опис: д-н 

Кривошей Євгенiй 

Володимирович 

Член наглядової ради  X 

Опис: д-н 

Запорощук Сергiй 

Валентинович 

Член наглядової ради X  

Опис: д-н 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

д-н 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Засiдання наглядової ради протягом звiтного року проводились, питання, що вирiшувались на 

засiданнях наглядової ради вiдносяться до господарської дiяльностi товариства. 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше д-н 



(запишіть) 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Решетняк Сергiй Андрiйович 

Бахур Петро Володимирович 

 

Правлiння здiйснює управлiння поточною 

дiяльнiстю Товариства, пiдзвiтне Загальним 

зборам i Наглядовiй радi, органiзовує 

виконання їх рiшень. Правлiння Товариства 

дiє вiд iменi Товариства у межах, 

встановлених Статутом Товариства, 

Положенням про Правлiння Товариства та 

чинним законодавством України. 

Опис д-н 

 

Примітки 
д-н  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  3 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так так ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови так так ні ні 



та членів ревізійної комісії 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
так 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 ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так так ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) д-н 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 



фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так так ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так ні так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так ні 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 



Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

д-н 

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

д-н 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ПРОВIАНТ" 

32729070 84,645337 

2 Кiнах Марина Володимирiвна 00000000 9,9999 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 



Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

439 404 0 Обмежень щодо прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 

зборах немає. 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Посадовi особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени правлiння, 

ревiзiйна комiсiя. 

НАГЛЯДОВА РАДА 

Члени Наглядової ради обираються загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну 

цивiльну дiєздатнiсть. Члени Наглядової ради - юридичнi особи, можуть мати необмежену 

кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту 

його затвердження рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. 

Члени Наглядової ради обираються на Загальних зборах Товариства шляхом кумулятивного 

голосування. 

Обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. 

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв. 

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв 

Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.  

Правлiння 

Правлiння  обирається Наглядовою радою. 

Повноваження Голови та членiв правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. 

Ревiзiйна комiсiя 

Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами акцiонерiв. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
НАГЛЯДОВА  РАДА  

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

-  затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що 

вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства законом України "Про 

акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження 

Виконавчому органу Товариства; 

- пiдготовка проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення 

про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання 

акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

  

- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв за власною 

iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння Товариства та у випадках, 

встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; 

- обрання та припинення повноважень Голови та членiв правлiння; 

- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами правлiння,  



встановлення розмiру їх винагороди; 

- прийняття рiшення про вiдсторонення правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, 

яка тимчасово здiйснюватиме повноваження правлiння; 

- обрання реєстрацiйної комiсiї; 

- обрання аудитора  Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;  

 - вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю 

та лiквiдацiю; 

- вирiшення питань про створення та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених 

пiдроздiлiв Товариства; 

-  прийняття рiшення про вчинення значного правочину 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; 

- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi 

послуги, затвердження умов договору що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати 

його послуг;   

- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання значного пакету акцiй; 

- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 

Статутом. 

 Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть 

вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, 

встановлених законодавством.  

Голова Наглядової ради: 

- органiзовує роботу Наглядової ради; 

- скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;  

- органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв 

Наглядової ради. 

 

Правлiння 

Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 

До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать  до виключної компетенцiї Загальних зборiв та 

Наглядової ради: 

- вчинення правочинiв вартiсть яких не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої фiнансової звiтностi; 

- списання майна Товариства; 

- визначення основних напрямкiв дiяльностi; 

- затвердження штатного розпису та фонду оплати працi; 

- прийняття будь-яких кадрових рiшень; 

- формування поточних планiв; 

- вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю. 

Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах встановлених Статутом та законом. 

 

Ревiзiйна комiсiя 

має право: вносити пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв та вимагати 



скликання позачергових Загальних зборiв; бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь 

в обговореннi питань порядку денного, брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, 

передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; проводити перевiрку 

фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Акцiонерам та керiвництву 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ" 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Найменування аудиторської фiрми: ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит" 

Код за ЄДРПОУ: 31586485 

Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172 

Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, вида-

ного Аудиторською Палатою України: Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм 

та аудиторiв вiд 28.02.2002 р. № 2846, видане Аудиторською Палатою України. 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого Аудитор-

ською Палатою України: № 339/3 вiд 23.02.2017. 

Звiтний перiод, за який проведено аудит фiнансової звiтностi: рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 

року 

 

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 

Думка 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ "IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ 

КОМБIНАТ" (далi - "Компанiя"), що складається зi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 

грудня 2018 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про власний 

капiтал та Звiту про рух гро-шових коштiв (за прямим методом) за рiк, що закiнчився зазначеною 

датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових 

полiтик. 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 р., її фiнансовi результати i грошовi потоки 

за рiк, що за-кiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ). 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть 

згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 

звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з етичними 

вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi 

обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є 

достатнiми i прийнятними для вико-ристання їх як основи для нашої думки. 

Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi 

Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 2 до фiнансової звiтностi, яка мiстить iнформацiю щодо 

наявно-стi у Компанiї станом на 31.12.2018 року зобов'язань за кредитною лiнiєю у сумi 216 641 

тис. грн. та заборгованостi за нарахованими вiдсотками у сумi 35 907 тис. грн. Як зазначено в 

Примiтцi 2, цi подiї або умови разом iз iншими питаннями, викладеними в Примiтцi 19, вказують, 

що iснує суттєва неви-значенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Проте, керiвництво Компанiї не має намiру 

припиняти свою дiяльнiсть та переко-нано, що має усi передумови для забезпечення безперервної 

дiяльностi у майбутньому (щонайменше на 12 мiсяцiв вiд звiтної дати). 

Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано. 



Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашо-го аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

№ з/п Опис ключових питань аудиту вiдповiдно до вимог МСА 701 Яким чином вiдповiдне 

ключове питання було розглянуто пiд час аудиту 

1 Ризик механiзмiв внутрiшнiх контролiв 

Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас пiд час кожного аудиту розглядати ри-зик 

обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом як значний ри-зик.  

Управлiнський персонал є у виключному положеннi для можливостi здiйснення шах-райства 

через його здатнiсть манiпулювати бухгалтерськими записами внаслiдок обхо-ду контролiв, якi 

за iнших умов працюють ефективно Ми оцiнили загальну систему контролю Компанiї. 

Ми оцiнили ризик та проаналiзували наявнiсть будь-яких доказiв необ'єктивностi управлiнсько-

го персоналу або значну змiну пiдходу до суттє-вих облiкових оцiнок та суджень, якi стосуються 

фiнансової звiтностi, порiвняно з попереднiм роком. 

Ми робили запити працiвникам на рiзних рiвнях органiзацiйної структури Компанiї, щоб переко-

натися у послiдовностi тверджень, якi ми отри-мали вiд керiвництва як усно так i у письмовiй 

формi. 

Ми протестували звiрки з третiми сторонами та отримали вiд них листи-пiдтвердження (в тому 

числi вiд банкiв, окремих постачальникiв та клiє-нтiв), проаналiзували цiни й iншi умови контрак-

тiв, та порiвняли iх з ринковими. 

Серед iнших процедур, ми провели перевiрку визнання доходiв вiд реалiзацiї та перевiрку сут-

ностi значних операцiй, щоб переконатися у то-му, що такi операцiї були належним чином за-

твердженнi i правильно вiдображенi в облiку та розкритi в фiнансовiй звiтностi. 

Ми провели нашi процедури на вибiрковiй основi у вiдповiдностi до свого професiйного судження 

та методологiї аудиту 

 

Iнша iнформацiя 

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї  

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за фiнансову та нефiнансову iнформацiю, яка 

характе-ризує стан i перспективи розвитку Компанiї та розкриває основнi ризики i невизначеностi 

дiяльностi Компанiї (далi-Iнша iнформацiя).  Iнша iнформацiя включається до рiчних звiтних 

даних Компанiї за 2018 рiк. 

 

Наша думка щодо ї фiнансової звiтностi не поширюється на Iншу iнформацiю, та ми не робимо 

висно-вку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї Iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом 

фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з Iншою iнформацiєю, зазначеною 

вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж Iншою iнформацiєю та 

фiнансовою звiтнiстю Компанiї станом на 31.12.2018 року або нашими знаннями, отриманими пiд 

час аудиту, або чи ця Iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 

 

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно Iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 

аудитора, ми доходимо висновку що iснує суттєве викривлення цiєї Iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт.  

 

Iнша iнформацiя не надана Компанiєю на дату нашого аудиторського звiту. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, 

за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 



персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викрив-лень внаслiдок шахрайства або помилки.  

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 

застосовано, пи-тання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення 

про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо 

управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має 

iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнан-сового звiтування Компанiї. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що 

мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, 

що аудит, прове-дений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 

якщо окремо або в сукупно-стi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi 

рiшення користувачiв, що прий-маються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

  iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайс-тва чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства є вищим, нiж для ви-кривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 

включати змову, пiдробку, навмиснi пропус-ки, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

  отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки ауди-торських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

  оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдпо-вiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

  доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторсь-ких доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй 

або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Компанiї продовжити безперервну 

дiяльнiсть. Якщо ми доходимо ви-сновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 

повиннi привернути увагу в своєму звiтi ау-дитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформа-цiї є неналежними, модифiкувати свою 

думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту 

аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю припинити свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

  оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнфор-мацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований 

об-сяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi 

недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 

вiд-повiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, 

якi мог-ли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це 



застосова-но, щодо вiдповiдних застережних заходiв.  

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноважен-нями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного пе-рiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого пи-тання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кори-снiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

Основнi вiдомостi про умови договору та аудиторську перевiрку  

Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту вiд 15 сiчня 2019 року 

№ 2000/IFRS/111/05.  

Перiод, яким охоплено проведення аудиту: 01 сiчня по 31 грудня 2018 року.  

Дата початку та дата закiнчення аудиту: з 01 лютого по 29 березня 2019 року. 

Розмiр винагороди за проведення рiчного аудиту, грн.: 200 000 грн. 

 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є: 

Владислав Деменко. 

 

Сертифiкат аудитора № 007474  

 

Директор 

ТОВ "Крестон Джи Сi Джи Аудит" 

Андрiй Домрачов 

Сертифiкат аудитора № 004891 

  

 

БЦ Палладiум Сiтi 

Київ, 03680, Україна 

вул. Антоновича, 172 

 

29 березня 2019 року 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ТОВ "Провiант" 32729070 14017, Україна, 

Чернігівська обл., д/н 

р-н, м. Чернiгiв, 

Пушкiна, 16 

371 935 84,6453 371 935 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Кiнах Марина Володимирiвна 43 940 9,9999 43 940 0 

Усього 371 935 84,6453 371 935 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

439 404 0,25 Акцiонери товариства мають право на участь у 

розподiлi прибутку товариства, право на придбання 

акцiй додаткових емiсiй пропорцiйно своїй частцi у 

статутному фондi,  право розпоряджатися на власний 

розсуд акцiями, укладаючи щодо них будь-якi угоди, 

право участi в загальних зборах товариства, право 

обирати членiв органiв товариства,право бути 

обраними в органи товариства, право на отримання 

iнформацiї про дiяльнiсть товариства, право  вийти з 

товариства, що зазвичай здiйснюється шляхом 

вiдчуження акцiй. 

немає 

Примітки: 

д-н 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.02.2001 10/24/1/01 Чернiгiвське 

теруправлiння 

ДКЦПФР 

UA2400791008 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 439 404 109 851 100 

Опис 
Цiннi папери на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не торгувались. Намiрiв щодо лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах, товариство 

не має. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 256 520 236 255 0 0 256 520 236 255 

  будівлі та споруди 54 465 54 206 0 0 54 465 36 776 

  машини та обладнання 183 163 159 960 0 0 183 163 146 691 

  транспортні засоби 11 431 10 348 0 0 11 431 14 132 

  земельні ділянки 4 518 4 584 0 0 4 518 586 

  інші 2 943 7 157 0 0 2 943 809 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 256 520 236 255 0 0 256 520 236 255 

Опис 

Станом на 31.12.2018 року ПАТ "Iчнянський МКК" не користується 

орендованими основними засобами.  Облiк об"єкту основних засобiв та 

нарахування зносу здiйснюється орендодавцем. Обмежень щодо їх 

використання немає.  

Первiсна вартiсть власних осн. засобiв станом на 01.01.2018 року 

становила 310 706 тис. грн. Станом на 31.12.2017 року перв. вартiсть осн. 

засобiв 314 572 грн. Нараховано зносу 74 451 грн. Ступiнь зносу 

основних засобiв 23%. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

56 439 53 584 

Статутний капітал (тис.грн) 110 110 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

110 110 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського 

облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. 

Вартiсть чистих активiв розраховується шляхом вирахування iз активiв Товариства його 

зобов'язань. 

Висновок Розмiр вартостi чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам дiючого законодавства 

України. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 216 641 X X 



у тому числі:  

АТ "СБЕРБАНК" 26.11.2015 216 641 11 24.04.2019 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 13 663 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 228 025 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 458 329 X X 

Опис Додаткової iнформацiї немає. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 01001, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Б. 

Грiнченка, буд. 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 279-65-40 

Факс (044) 279-13-22 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до 

Правил Центрального депозитарiю 

цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 

01.10.2013 №2092) 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

Акцiонерний банк "Укргазбанк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23697280 

Місцезнаходження 03087, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

Єреванська, 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 1626 



діяльності 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013 

Міжміський код та телефон 044 - 494 - 46 - 50 

Факс 044 - 590 - 49 - 99 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача 

цiнних паперiв 

Опис Додаткової iнформацiї не має 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з омеженою 

вiдповiдальнiстю <Крестон Джi Сi Джi 

Аудит> 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31586485 

Місцезнаходження 03150, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. 

Горького (Антоновича), 172 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2846 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.02.2002 

Міжміський код та телефон +380 44 351 11 78 (79) 

Факс +380 95 10 10 735 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис додаткової iнформацiї нема 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Iчнянський молочно-консервний комбiнат" 
за ЄДРПОУ 00381152 

Територія Чернігівська область, м.Iчня за КОАТУУ 7421710100 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

  за КОПФГ 233 

Вид економічної 

діяльності 

Перероблення молока, виробництво масла та 

сиру 
за КВЕД 10.51 

Середня кількість працівників: 364 

Адреса, телефон: 16703 м. Iчня, вул. Вишнева, 4, (04633) 24048 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 218 187 

    первісна вартість 1001 299 299 

    накопичена амортизація 1002 ( 81 ) ( 112 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 265 520 236 255 

    первісна вартість 1011 314 572 310 706 

    знос 1012 ( 58 052 ) ( 74 451 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 256 738 236 442 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 50 673 51 532 

Виробничі запаси 1101 20 204 24 052 

Незавершене виробництво 1102 8 018 4 030 

Готова продукція 1103 22 451 23 167 

Товари 1104 0 283 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 110 370 110 042 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 70 192 68 153 

    з бюджетом 1135 11 031 5 015 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 42 758 41 222 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 430 1 938 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2 932 424 

Усього за розділом II 1195 288 386 278 326 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 545 124 514 768 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 110 110 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 70 304 60 785 

Додатковий капітал 1410 29 29 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 16 858 4 485 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 53 584 56 439 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 14 048 13 117 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 2 258 2 013 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 16 306 15 130 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 219 606 216 641 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 62 598 53 001 

    розрахунками з бюджетом 1620 480 546 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 481 538 

    розрахунками з оплати праці 1630 2 020 2 410 

    одержаними авансами 1635 14 612 7 726 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 1 1 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 1 717 2 210 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 173 719 160 126 

Усього за розділом IІІ 1695 475 234 443 199 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 545 124 514 768 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Решетняк Сергiй Андрiйович 

 

Головний бухгалтер   Замига Наталiя Сергiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Iчнянський молочно-консервний комбiнат" 
за ЄДРПОУ 00381152 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 610 907 649 501 

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 ( 460 469 ) ( 508 531 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 150 438 140 690 

    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 5 053 10 067 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 20 303 ) ( 17 265 ) 

Витрати на збут 2150 ( 94 904 ) ( 98 927 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 11 908 ) ( 6 071 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 28 376 28 774 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 115 40 



Інші доходи 2240 2 725 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 26 673 ) ( 28 705 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 7 015 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 4 543 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 6 906 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 486 1 844 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 5 029 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 5 062 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -2 175 -106 

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 19 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -2 175 -87 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -2 175 -87 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 854 -5 149 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 395 345 442 154 

Витрати на оплату праці 2505 36 073 26 926 

Відрахування на соціальні заходи 2510 6 723 5 487 

Амортизація 2515 23 156 24 874 

Інші операційні витрати 2520 126 287 131 353 

Разом 2550 587 584 630 794 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 439 404 439 404 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 439 404 439 404 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,011450 -0,011520 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,011450 -0,011520 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Решетняк Сергiй Андрiйович 

 

Головний бухгалтер   Замига Наталiя Сергiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Iчнянський молочно-консервний комбiнат" 
за ЄДРПОУ 00381152 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 403 566 450 749 

Повернення податків і зборів 3005 30 175 34 871 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 30 175 34 871 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 71 608 84 724 

Надходження від повернення авансів 3020 428 383 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 80 780 112 221 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 389 199 ) ( 482 735 ) 

Праці 3105 ( 25 724 ) ( 20 572 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7 165 ) ( 5 754 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 7 788 ) ( 5 759 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 496 ) ( 31 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 7 292 ) ( 5 728 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 105 247 ) ( 93 506 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 2 069 ) ( 8 397 ) 

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 ( 40 151 ) ( 43 877 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 9 214 22 348 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 115 40 

    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 ( -6 538 ) ( -1 345 ) 

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 -6 423 -1 305 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 3 000 10 199 

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 ( 3 000 ) ( 8 006 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 38 ) ( 24 392 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 1 245 ) ( 1 711 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 283 -23 911 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 1 508 -2 867 

Залишок коштів на початок року 3405 430 3 297 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 938 430 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Решетняк Сергiй Андрiйович 

 

Головний бухгалтер   Замига Наталiя Сергiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Iчнянський молочно-консервний комбiнат" 
за ЄДРПОУ 00381152 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 0 Х 0 Х 

    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 не 

грошових 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 Х 0 Х 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 

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 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 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 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

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 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 



Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 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 Х 0 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 0 0 0 0 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Решетняк Сергiй Андрiйович 

 

Головний бухгалтер   Замига Наталiя Сергiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Iчнянський молочно-

консервний комбiнат" 
за ЄДРПОУ 00381152 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 110 70 304 29 0 -16 858 0 0 53 585 

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 110 70 304 29 0 -16 858 0 0 53 585 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 5 029 0 0 5 029 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -9 519 0 0 7 344 0 0 -2 175 

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 -9 519 0 0 7 344 0 0 -2 175 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -9 519 0 0 12 373 0 0 2 854 

Залишок на кінець року  4300 110 60 785 29 0 -4 485 0 0 56 439 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Решетняк Сергiй Андрiйович 

 

Головний бухгалтер   Замига Наталiя Сергiївна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 

Дана фiнансова звiтнiсть є фiнансовою звiтнiстю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТА "IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ" (далi - "Компанiя"). 

Основною дiяльнiстю Компанiї, є виробництво молочних консервiв та молочної продукцiї, а 

також пе-рероблення молока. 

"Iчнянський молочно-консервний комбiнат" був побудований на базi "Iчнянського заводу 

продтова-рiв", який було засновано у 1958 роцi. Починаючи з 2006 року "Iчнянський завод 

продтоварiв" вихо-дить на новий виток розвитку - на пiдприємствi були розпочатi масштабнi 

роботи по перепрофiлю-ванню "Iчнянського заводу продтоварiв" i почалося багатоетапне його 

реконструювання та повне пе-реоснащення. У 2011 роцi, пiсля закiнчення третього етапу 

реконструкцiї виробничих потужностей на пiдприємствi було проведено замiну юридичної форми 

на Публiчне Акцiонерне Товариство (Протокол №1 вiд 09.02.2011 року). У 2018 роцi проведено 

змiну юридичної форми на Приватне Акцiонерне Това-риство (Протокол №1 вiд 30.04.2018 року). 

Станом на 31 грудня 2018 року основним акцiонером Компанiї є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОВIАНТ" (Україна), що володiє 371 935 шт. акцiями Компанiї 

(84,64%). Решта акцiй, а саме 67 469 шт. (15,36%) володiють юридичнi та фiзичнi особи, що мають 

неiстотнi частки ак-цiонерного капiталу Компанiї (менш за 10%). Кiнцевими бенефiцiарними 

власниками є громадяни Украї-ни Запорощук Валентин Анатолiйович, Кiнах Марина 

Володимирiвна, Запорощук Сергiй Валентино-вич. На разi акцiї Компанiї розподiляються 

наступним чином: 

Власник акцiй Країна Кiлькiсть акцiй % у загальному обсязi 

ТОВ "ПРОВIАНТ" Україна 371 935 84,645338 

Business Capital International, LLC США 2 220 0,505229 

ТОВ "ПРОВIАНТ-ФIНАНС" Україна 1 0,000228 

Фiзичнi особи (29 особи) Україна 65 248 14,849205 

Разом:  439 404 100% 

Товариство зареєстроване Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської 

областi 13.12.2000 року. Юридична адреса: 16703 Чернiгiвська область, Iчнянський район, м. Iчня 

вул. Вишне-ва, буд. №4. Середньорiчна кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2018 року складала 

- 372 особи ста-ном на 31.12.2017 року складала - 364 особи. 

2. ОСНОВИ ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ 

Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. Пiд термiном Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi надалi в широкому сенсi 

розумiються стандарти й тлумачення, якi прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (РМСБО/IASB): 

- Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ/IFRS); 

- Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО/IAS); 

- Тлумачення, розробленi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(ТКМСФЗ/ IFRIC) або Постiйним комiтетом з тлумачень (ПКТ/SIC). 

Компанiя складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ з моменту першого прийняття їх за 

концеп-туальну основу пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi - 01 сiчня 2012 року. Ця фiнансова 

звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi та представлена у тисячах 

гривень. 

Компанiя веде свої первиннi облiковi записи згiдно з Принципами (стандартами) бухгалтерського 

облi-ку України (П(С)БО). Передбаченi нацiональним законодавством принципи та процедури 

облiку вiдрiз-няються вiд вимог МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть-, складена згiдно з МСФЗ, є 

вiдмiнною вiд фiнансової звiтностi, що випускається згiдно з вимогами нацiонального 



законодавства, оскiльки вона включає певнi коригування, не вiдображенi у облiкових книгах 

Компанiї, якi (коригування) є необхiдними для вiдображення фiнансового стану та фiнансових 

результатiв згiдно з принципами облiкової полiтики, передбаченої вимогами та правилами МСФЗ. 

Безперервнiсть дiяльностi 

Станом на 31 грудня 2018 року Компанiя має прострочену заборгованiсть щодо невиплачених зо-

бов'язань по кредиту в iноземнiй валютi, отриманого вiд ПАТ "СБЕРБАНК" згiдно договору про 

вiдк-риття кредитної лiнiї № КД № 107-В/15/35/ЮЛ/КЛ вiд 26.11.2015. Станом на 31.12.2018 року 

простро-чена заборгованiсть за основним боргом складає  216 641 тис. грн. (еквiвалент 7 824 тис. 

дол США), заборгованiсть за вiдсотками 35 907 тис. грн. (еквiвалент 1 297 тис. дол. США).  

Керiвництво Компанiї має план реструктуризацiї даних зобов'язань та переконано, що має усi 

передумови для забезпечення безперервної дiяльностi у майбутньому. 

Зобов'язання вкрай негативно впливають на загальнi фiнансовi показники Компанiї. Станом на 31 

груд-ня 2018 року поточнi зобов'язання бiльше поточних активiв на 164 873 тис. грн, що вказує 

на обтяжен-ня позиковими коштами.  

Не беручi до уваги вищезазначенi факти, але iнформуючи про них, фiнансова звiтнiсть за рiк, що 

за-кiнчився 31 грудня 2018 року пiдготовлена виходячи з припущення про те, що Компанiя буде 

продов-жувати нормальну господарську дiяльнiсть у найближчому майбутньому. Вiдповiдно, 

дана звiтнiсть не мiстить коригувань на випадок того, що пiдприємство не зможе дотримуватися 

принципу безперерв-ностi дiяльностi. 

Прийняття стандартiв та тлумачень у звiтному перiодi 

У поточному роцi Компанiя прийняла всi новi та переглянутi стандарти та тлумачення, випущенi 

Мiж-народними стандартами фiнансової звiтностi та Комiтетом з тлумачень мiжнародних 

стандартiв фi-нансової звiтностi, якi є обов'язковими для використання при складаннi фiнансової 

звiтностi за перiо-ди, що починаються з 1 сiчня 2018 року, та пiзнiше. 

На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi випущенi, але ще не введенi в дiю, стандарти, 

iнтерп-ретацiї та поправки до стандартiв: 

- МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу" та МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть". У поправках 

до МСФЗ (IFRS) 3 роз'яснюється, що коли суб'єкт господарювання отримує контроль над 

бiзнесом, який є спiльною дiяльнiстю, вiн переоцiнює ранiше зареєстрованi iнтереси у цьому 

бiзнесi. Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 пояснюють, що коли суб'єкт господарювання отримує 

спiльний контроль над бiзне-сом, який є спiльною дiяльнiстю, суб'єкт господарювання не змiнює 

переоцiнку ранiше наявних iнтере-сiв у цьому бiзнесi. Вступає в силу для рiчних перiодiв, що 

починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати; 

- МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти": МСФЗ (IFRS) 17 замiнить МСФЗ (IFRS) 4 на 1 сiчня 

2021 року; 

- МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти": РМСБО видає функцiї передоплати з негативною 

компен-сацiєю (поправки до МСФЗ (IFRS) 9) для вирiшення проблем, пов'язаних iз тим, як МСФЗ 

(IFRS) 9 кла-сифiкує окремi попередньо сплаченi фiнансовi активи. Змiни застосовуються 

ретроспективно для фi-нансових рокiв, що починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати; 

раннє застосування дозволе-но; 

- МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть": Змiнено шляхом щорiчного вдосконалення 

стандартiв МСФЗ на 2015-2017 роки. Вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються з 1 

сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати; 

- МСБО (IFRS) 16 "Оренда" (замiнює наступнi стандарти та тлумачення: МСБО (IAS) 17 

"Оренда"; Тлумачення IFRIC 4 "Визначення договору лiзингової угоди"; Тлумачення SIC 15 

"Операцiйна оренда"; Тлумачення SIC 27 "Оцiнка змiсту трансакцiй, що включають правову 

форму лiзингу". МСБО (IAS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, звiтування та розкриття 

iнформацiї про лiзинг, щоб забезпечи-ти надання вiдповiдної iнформацiї лiзингодавцям та 

лiзингоодержувачам, яка вiрно представляє цi операцiї. Вiн був випущений в сiчнi 2016 року i 

набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати; 

- Опублiковано МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти". МСФЗ (IFRS) 17 встановлюють 



принципи ви-знання, оцiнки, подання та розкриття договорiв страхування в рамках Стандарту. 

Метою МСФЗ (IFRS) 17 є забезпечення того, щоб суб'єкт господарювання надавав вiдповiдну 

iнформацiю, яка вiрно пред-ставляє цi контракти. Ця iнформацiя є основою для користувачiв 

фiнансових звiтiв для оцiнки впливу, якi страховi контракти мають вплив на фiнансовий стан, 

фiнансовi результати та грошовi потоки суб'-єкта господарювання. Вступає в силу для рiчних 

перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати; 

- МСБО (IAS) 12 "Податок на прибуток". Поправки дають пояснення щодо податкiв на 

прибуток з дивiдендiв, i коли їх слiд визнавати як прибуток або збиток. Вступає в силу для рiчних 

перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати; 

- МСБО (IAS) 17 "Оренда": МСБО (IAS) 17 буде замiнено МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" - 

набуває чинно-стi з 1 сiчня 2019 року; 

- Тлумачення IFRIC 23 "Невизначенiсть щодо податку на прибуток" (застосовується до 

рiчних перiо-дiв, що починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати); 

- МСБО (IAS) 28 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть": змiна щодо 

довгострокових iнтере-сiв в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства (змiни до МСБО (IAS) 28). 

Вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати; 

- МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" (замiна МСФЗ (IFRS) 9 

"Фiнансовi iн-струменти"; 

Керiвництво Компанiї очiкує, що набуття чинностi цих стандартiв та тлумачень не матиме 

iстотного впливу на його фiнансову звiтнiсть. На сьогоднiшнiй день Компанiя не планує 

завчасного прийняття зазначених стандартiв та тлумачень. 

 

Ключовi бухгалтерськi оцiнки та припущення 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiя робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на 

визна-чення сум активiв i зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття 

умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, 

МСБО та тлу-маченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 

Для оцiнки всiх визнаних активiв та зобов'язань застосовуються правила оцiнки (з урахуванням 

виклю-чень), передбаченi МСФЗ, якi дiють на дату балансу. 

Компанiя застосувала виключення, дозволене МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi", що дозволяє оцiнювати основнi засоби на дату переходу на 

МСФЗ за справед-ливою вартiстю i використовувати цю справедливу вартiсть в якостi фактичної 

вартостi основних за-собiв.  

Iстотнi облiковi судження керiвництва 

Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї 

здiйснення попереднiх оцiнок й припущень, якi мають вплив на суми, що представленi у 

фiнансовiй звiтностi. Че-рез властиву цим оцiнкам неточнiсть, фактичнi результати, якi 

вiдображаються в наступних перiодах, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТА ОБЛIКОВА 

ПОЛIТИКА 

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", фiнансовий iнструмент - це договiр, в результатi 

яко-го виникають фiнансовий актив у однiєї компанiї i фiнансове зобов'язання або дольовий 

iнструмент у iншої компанiї.  

Фiнансовий актив - актив, що являє собою: 

   грошовi кошти; 

   дольовий iнструмент iншої компанiї (наприклад акцiї); 

   договiрне право на отримання, грошових коштiв або iншого фiнансового активу вiд iншої 

компанiї; 

   договiрне право на обмiн фiнансовими активами чи зобов'язаннями з iншою компанiєю 

на потен-цiйно, вигiдних умовах. 



 

Фiнансове зобов'язання - це зобов'язання, що являє собою: 

  договiрне зобов'язання з поставки грошових коштiв або iнших фiнансових iнструментiв 

iншої ком-панiї; 

  договiрне зобов'язання з обмiну фiнансовими активами чи зобов'язаннями з iншою 

компанiєю на потенцiйно невигiдних умовах; 

  договiр, який буде врегульовано засобами поставки власних дольових Iнструментiв. 

Для цiлей бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, фiнансовi активи класифiкуються на три 

ос-новнi категорiї: фiнансовi активи за амортизованою вартiстю; фiнансовi активи за 

справедливою вар-тiстю з визнанням її змiн i iншому сукупному доходi та фiнансовi активи за 

справедливою вартiстю з визнанням її змiн у прибутку та збитку. 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання 

обох зазначених умов: фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є 

утримання фi-нансових активiв для одержання договiрних грошових потокiв; i договiрнi умови 

фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми 

та процентiв на непога-шену частку основної суми. Фiнансовий актив оцiнюється за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не оцiнюється за амортизованою 

собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. Однак, Компанiя може 

на власний розсуд прийняти пiд час первiсного ви-знання певних iнвестицiй в iнструменти 

власного капiталу, якi в iншому випадку оцiнювалися б за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток, безвiдкличне рiшення про вiдображення подаль-ших змiн справедливої вартостi в 

iншому сукупному доходi. Сума амортизацiї дисконту або премiї на-раховується одночасно з 

нарахуванням вiдсотка (доходу вiд фiнансових iнвестицiй), що пiдлягає одержанню, i 

вiдображається в складi iнших фiнансових доходiв або iнших фiнансових витрат з одно-часним 

збiльшенням або зменшенням балансової вартостi фiнансових iнвестицiй вiдповiдно. 

Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи такого роду оцiнюються за справедливою вартiстю, 

яка визначається з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням 

знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при 

придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної вiдсоткової 

ставки. Амортизацiя на ос-новi використання ефективної вiдсоткової ставки включається до 

складу фiнансових доходiв у звiтi про прибутки чи збитки. Збитки, зумовленi знецiненням, 

визнаються у звiтi про прибуток або збиток у складi витрат на фiнансування в разi позик або iнших 

операцiйних витрат в разi дебiторської заборго-ваностi. 

Дебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки, вiдображається за номiнальною 

вар-тiстю. Визнаний резерв оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та поточною 

вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових коштiв, дисконтованих за ефективною вiдсотковою 

ставкою, розрахо-ваною на момент первiсного визнання. До цiєї категорiї належить торговельна 

та iнша дебiторська за-боргованiсть, включаючи наданi позики.  

Припинення визнання фiнансового активу або частини фiнансового активу, вiдбувається тодi, 

коли втрачається контроль над правами за контрактом (коли зазначенi права реалiзуються, 

припиняється їх дiя або органiзацiя вiдмовляється вiд своїх прав або передає їх третiй сторонi). 

При припиненнi ви-знання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю и отриманою 

компенсацiєю включається у Звiт про прибутки й збитки. 

Фiнансове зобов'язання списується з балансу, коли воно лiквiдовано, тобто погашено, анульоване 

або припинено. Умова припинення визнання виконується, коли розрахунок за зобов'язанням 

здiйсню-ється шляхом виплати кредиторовi або коли дебiтор звiльняється вiд первинних 

обов'язкiв по вико-нанню зобов'язання або в результатi чинностi закону, або кредитором. 

Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан, коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструменту. 

Компанiя визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 

- фiнансовi активи; 



- фiнансовi зобов'язання; 

- iнструменти власного капiталу; 

Фiнансовi активи включають: 

- грошовi кошти; 

- дебiторську заборгованiсть за реалiзовану продукцiю, товари, послуги; 

- векселя; 

- iнвестицiй в iнструменти капiталу - ( акцiї, опцiони); 

Фiнансовi зобов'язання включають: 

- кредиторську заборгованiсть; 

- векселя, облiгацiї та iншi борговi цiннi папери, що пiдлягають оплатi; 

- кредиторську заборгованiсть за отриманими авансами; 

- зобов'язання по податках та iнших платежах. 

Первiсна оцiнка та облiк фiнансових активiв та зобов'язань здiйснюється за справедливою 

вартiстю. 

Операцiї з визнання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за 

да-тою розрахунку - це дата, коли актив передається Компанiї або Компанiєю. 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче. 

Фiнансовi активи 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти складаються iз готiвки в касi та коштiв на рахунках в установах банкiв. 

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовий актив (за винятком дебiторської 

заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, 

за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та оцiнюється за 

справедливою вартiстю. 

Якщо є свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу 

зме-ншується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. 

Резерв на покриття збиткiв визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою 

вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. 

Величина сумнiвних боргiв визначається виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. 

Фактори, якi Компанiя розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi 

збит-кiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення 

заборгованостi у строк, платоспроможнiсть боржника. 

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, 

яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд 

зменшення корисностi стор-нується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування 

визнається у прибутку чи збитку. 

У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок 

створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Фiнансовi зобов'язання 

Кредити банкiв 

Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень 

мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань 

вiдображаються за амо-ртизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка 

рiзниця мiж чистими надхо-дженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках 

протягом перiоду дiї позичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. 

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанiя має юридичне право здiйснювати 

залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та 

виконати зо-бов'язання одночасно. 



Основнi засоби 

Компанiя визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 

i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6 000,00 грн. 

Первiсно Компанiя оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування 

будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв 

фiнан-сової звiтностi", щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило 

застосовувати справед-ливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. 

Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-

яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума 

накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу 

та чистої суми, пе-рерахованої до переоцiненої суми активу. 

Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, 

коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 

Компанiєю прийняте рiшення застосовувати для облiку основних засобiв наступнi класи: 

- земля; 

- будiвлi та споруди; 

- машини та обладнання; 

- прилади, iнструменти; 

- офiсне обладнання; 

- iншi основнi засоби. 

Подальшi витрати 

Компанiя не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслугову-

вання, ремонт, та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, 

коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi 

витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 

Амортизацiя основних засобiв 

Компанiєю застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. 

Строк корисної експлуатацiї - перiод, протягом якого очiкується, що актив буде придатний для 

вико-ристання визначається Компанiєю окремо по кожному класу: 

- Будiвлi, споруди - до 50 рокiв; 

- Машини та обладнання - до 20 рокiв; 

- Автомобiлi - до 15 рокiв; 

- Iнструменти, прилади - до 10 рокiв; 

- Офiсне обладнання - до 5 рокiв; 

- Iншi основнi засоби - до 10 рокiв. 

Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 

активу. 

Земля 

Вартiсть земельних дiлянок якими володiє Компанiя вiдображається за собiвартiстю. На дiлянки, 

що знаходяться у власностi, Компанiя сплачує податок на землю, що нараховується щорiчно 

органам державної влади з урахуванням загальної площi та цiльового призначення дiлянок згiдно 

з їх зонуван-ням. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 

нематерiальних активiв здiй-снюється iз застосуванням прямолiнiйного методу, виходячи iз 

встановлених строкiв корисного вико-ристання. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi 

договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. 



Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 

зменшитися. Компанiя зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 

вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 

балансової вартостi. Таке зменшення визнається у прибутках чи збитках. Збиток, визнаний для 

активу в попереднiх перiодах, Компанiя сто-рнує, якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi 

для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення 

корисностi активу амортизацiя основних засобiв коригується у майбутнiх перiодах з метою 

розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi 

протягом строку корисного використання. 

Iнвестицiйна нерухомiсть 

До iнвестицiйної нерухомостi Компанiя вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, 

утриму-ванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи 

для адмiнiст-ративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають 

одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для 

використання у процесi дiяльнос-тi Компанiї або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському 

облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони 

можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухо-мiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, 

включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi 

справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної 

нерухомостi визнається в прибутку або збитку. 

Запаси 

Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалi-

зацiї. 

Затрати, понесенi на придбання запасiв, їх доставку до теперiшнього мiсцезнаходження та 

приведення до вiдповiдного стану визнаються таким чином: 

Оцiнка при вибуттi запасiв здiйснюється за методом FIFO (First In, First Our), тобто запаси 

використо-вуються в тiй послiдовностi, в якiй вони надiйшли на склад, i запаси, якi першими 

вiдпускаються у ви-робництво (в реалiзацiю, iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших 

запасiв, що надiйшли. 

Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу 

Компанiя класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 

використання. Необо-ротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в 

облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з ви рахуванням 

витрат на операцiї, пов'язанi з продажом. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд 

зменшення корисностi при первiс-ному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi 

за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати. 

Оренда 

Договiр оренди класифiкується Компанiєю як фiнансова оренда, якщо згiдно умовам такого 

договору усi ризики та винагороди, пов'язанi з володiнням, переходять до орендатора. Усi iншi 

договори орен-ди класифiкуються як операцiйна оренда. 

Компанiя - орендодавець 

Активи, утримуванi за угодами про фiнансову оренду, визнаються Компанiєю як дебiторська 

заборго-ванiсть за сумою, що дорiвнює чистим iнвестицiям в оренду. Оренднi платежi, що 

пiдлягають отри-манню, визнаються погашенням основної суми боргу та фiнансовим доходом вiд 

надання Компанiєю iнвестицiй та послуг. Дохiд вiд фiнансової оренди вiдноситься на облiковi 

перiоди для того, щоб вi-добразити сталу перiодичну прибутковiсть на чистi iнвестицiї Компанiї 

в фiнансову оренду. 

Дохiд вiд операцiйної оренди визнається в складi доходу на прямолiнiйнiй основi протягом строку 

оренди. Первiснi прямi витрати, понесенi при веденнi переговорiв та укладаннi угоди про 



операцiйну оренду, додаються до балансової вартостi орендованого активу та визнаються 

витратами протягом строку оренди за такою самою основою, як дохiд вiд оренди. 

Компанiя - орендар 

Первiсне визнання активiв, що утримуються Компанiєю згiдно договорам фiнансової оренди, 

здiйсню-ється за справедливою вартiстю орендованого майна на початку оренди, або за 

теперiшньою вартiс-тю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається на початку оренди, 

якщо вона нижча за справед-ливу вартiсть. Вiдповiдне зобов'язання перед орендодавцем 

включається до Звiту про фiнансовий стан як зобов'язання з фiнансової оренди.  

Оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених 

зобов'язань для того, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. 

Витрати на фiнансову оренду визнаються витратами в тому перiодi, в якому вони були понесенi. 

Не-передбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, в яких вони понесенi. 

Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються витратами на прямолiнiйнiй основi 

про-тягом строку оренди окрiм випадкiв, коли iнша систематична основа краще вiдображає 

часову схему вигiд вiд використання орендованого активу. Непередбаченi платежi за операцiйною 

орендою вiдо-бражаються як витрати в тих перiодах, в яких вони понесенi. 

Податки на прибутки 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податку. Поточний 

податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо 

оподаткова-ного прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Компанiї за податками 

розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. 

Вiдстрочений податок на прибуток 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується з використанням методу зобов'язань за 

балансом по всiх тимчасових рiзницях на кiнець перiоду мiж балансовими величинами активiв i 

зобов'язань Ком-панiї, що використовуються для цiлей пiдготовки фiнансової звiтностi, i сумами, 

що використовуються для цiлей оподаткування. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх оподатковуваних рiзницях, крiм випадкiв, 

коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi початкового визнання активу чи 

зобов'язан-ня за операцiєю, що не є об'єднанням бiзнесу, i у час здiйснення операцiї не впливає 

анi на прибуток, вiдображений у фiнансовому облiку, анi на прибуток (збиток) для цiлей 

оподаткування. 

Компанiя визнає вiдстроченi податковi активи по всiх тимчасових рiзницях, що включаються до 

складу валових витрат, i перенесених на майбутнi перiоди невикористаних податкових збитках, 

якщо iснує вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибулу, проти якого можуть бути 

використанi тимчасовi рiзницi, що включаються до валових витрат, перенесенi на майбутнi 

перiоди невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв коли вiдстрочений податковий актив, 

пов'язаний з тимчасовими рiзницями, що включаються до складу валових витрат, виникає в 

результатi початкового визнання активу чи зобов'-язання за операцiєю, що не є об'єднанням 

бiзнесу, i у час здiйснення не впливає анi на прибуток, вi-дображений у фiнансовому облiку, анi 

на прибуток (збиток) для цiлей оподаткування. 

Балансова вартiсть активiв з вiдстроченого податку на прибуток переглядається кожного звiтного 

пе-рiоду i зменшується, якщо Компанiя, за прогнозами, не оподаткованих прибуткiв, проти 

(частини) яких Компанiя зможе використати всю суму вiдстроченого податкового активу чи її 

частину. Невизнанi ак-тиви з вiдстроченого податку на прибуток переоцiнюються в кiнцi кожного 

звiтного перiоду i визна-ються у випадку, якщо iснує вiрогiднiсть того, що майбутнiй 

оподаткований дозволить вiдшкодувати вiдстрочений податковий актив. 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання оцiнюються iз використанням ставок оподаткування, 

якi, за прогнозами, будуть застосовними у рiк, коли буде реалiзований або врегульоване 

зобов'язання, на основi ставок оподаткування (та податкового законодавства), що будуть дiяти чи 

превалювати в кiнцi звiтного перiоду. 

Активи i зобов'язання з вiдстроченого податку на прибуток згортаються, якщо iснує право на 



зараху-вання поточних податкових активiв i поточної частки зобов'язань зi сплати податку на 

прибуток, а су-ма вiдстроченого податку на прибуток належить тому ж суб'єкту господарювання, 

що є платником податкiв, i нарахована до сплати тому ж податковому органу. 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Компанiя має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї, 

iснує ймовiрнiсть, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економi-чнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

Забезпечення визнається в сумi яку Компанiя може заплатити для погашення зобов'язання з 

урахуван-ням ризикiв i невизначеностей. 

Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу. 

Забезпечення використовуються для тих витрат, для яких вони були признанi. 

Компанiєю визнаються забезпечення: 

- по невикористаних вiдпустках; 

- iншi забезпечення 

Виплати працiвникам 

Компанiя визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахуван-ня будь-якої вже сплаченої суми. 

Виплати працiвникам включають: 

- короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне 

забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, участь у прибутку та 

премiї (якщо вони пi-длягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду); 

- виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi як пенсiї, iншi види пенсiйного 

забезпечення, страху-вання життя та медичне обслуговування по закiнченнi трудової дiяльностi; 

- iншi довгостроковi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за вислугу рокiв 

або оплачувану академiчну вiдпустку, виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за вислугу рокiв, 

виплати за тривалою непрацездатнiстю, а також отримання частки прибутку, премiї та 

вiдстрочену компенса-цiю, якщо вони пiдлягають сплатi пiсля завершення дванадцяти мiсяцiв 

пiсля закiнчення перiоду або пiзнiше; 

- виплати при звiльненнi. 

Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Компанiя утримує внески iз заробiтної плати 

працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi 

вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в 

якому були наданi працiвника-ми послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та 

зароблена вiдповiдна заробiтна плата. 

Компанiя розраховує внески, якi передбаченi українським законодавством, вiд роботодавця у 

виглядi процента вiд поточної заробiтної плати працiвникiв i вiдображає їх у перiодi, i якому була 

нарахована вiдповiдна плата. 

Додатково Компанiя не має недержавної пенсiйної програми з визначеними внесками. 

Доходи 

Згiдно iз МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями", який набрав чинностi з 01 сiчня 

2018 року, доходи Компанiї в залежностi вiд їх характеру, умов одержання i напрямiв дiяльностi 

роздiля-ються  

на: виручку (доходи вiд звичайних видiв дiяльностi) та позареалiзацiйнi доходи. 

Не визнаються доходами: непрямi податки; надходження вiд iнших юридичних i фiзичних осiб: 

сум по-датку на додану вартiсть та iнших аналогiчних обов'язкових платежiв; за договорами 

комiсiї, агентсь-кими та iншим аналогiчним договорами на користь комiтента, принципала i т. п.; 

знижки (премiї, бону-си), одержуванi вiд постачальникiв; 

Вимоги щодо розкриття iнформацiї покликанi забезпечити розкриття Компанiєю достатньої 

iнформацiї, яка би давала користувачам фiнансової звiтностi змогу характер, суму, час i 

невизначенiсть доходiв вiд звичайної дiяльностi i грошових потокiв, що виникають внаслiдок 



договорiв з клiєнтами. Для дося-гнення цiєї мети, Компанiя має розкрити якiсну i кiлькiсну 

iнформацiю про свої договори з клiєнтами; суттєвi судження, а також змiни в судженнях, 

здiйсненi до таких договорiв та будь-якi активи, визнанi внаслiдок витрат на отримання або 

виконання договору з клiєнтом. 

Компанiя має розглянути, який рiвень деталiзацiї необхiдний для досягнення мети розкриття 

iнформа-цiї та скiльки уваги слiд придiлити кожнiй з численних вимог. Компанiя здiйснює 

агрегацiю чи дезагре-гацiю розкривної iнформацiї, так щоб корисна iнформацiя не виявилася 

прихованою або внаслiдок включення великої кiлькостi несуттєвих деталей, або внаслiдок 

агрегацiї елементiв, якi мають суттєво рiзнi характеристики. 

Визначення моменту визнання виручки 

Виручка визнається в момент (або в мiру) виконання Компанiєю зобов'язань, що пiдлягають 

виконання в рамках договору: пiсля передачi покупцевi контролю над використанням i 

отриманням всiх економi-чних вигод вiд активу (надходження доходiв, або скорочення витрат), 

за умови дотримання всiх кри-терiїв визнання. 

Для кожного зобов'язання до виконання Компанiя має визначити, чи виконується дане 

зобов'язання протягом перiоду або в певний момент часу. 

Виручка вiд надання послуг визнається протягом перiоду часу, протягом якого послуги 

надаються. 

Порядок визнання виручки за договором протягом перiоду часу 

Компанiя визнає виручку протягом перiоду часу, якщо виконується хоча б один з наступних 

критерiїв: 

  замовник отримує i споживає вигоди в мiру виконання Компанiєю договiрних зобов'язань, 

або 

  Компанiя створює або допрацьовує актив, контроль над яким переходить до замовника по 

мiрi створення або доопрацювання активу, або 

  в процесi виконання договiрних зобов'язань Компанiя створює актив, який не має будь-

якого аль-тернативного використання, i у Компанiї є право вимагати оплати за виконанi на 

конкретну дату до-говiрнi зобов'язання. 

До належних методiв оцiнки ступеня виконання вiдносяться метод результатiв i метод ресурсiв 

(ви-трат). 

Метод результатiв передбачає визнання виручки на основi безпосереднiх оцiнок вартостi для 

покупця товарiв або послуг, переданих до поточної дати, по вiдношенню до остаточних товарiв 

або послуг, обiцяним за договором. Метод результатiв включає в себе такi методи, як огляди 

результатiв дiяль-ностi, завершеної до поточної дати, оцiнку отриманих результатiв, завершених 

етапiв, пройденого ча-су i вироблених або поставлених одиниць. 

Метод ресурсiв передбачає визнання виручки на основi оцiнки витрат, що вживаються Компанiєю 

для виконання зобов'язання до виконання, або спожитих для цього ресурсiв 

Витрати 

Витрати визнаються Компанiєю виходячи з принципу вiдповiдностi доходiв та витрат зазначеного 

в Концептуальнiй основi МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi", i при цьому: 

  iснує ймовiрнiсть вибуття активiв, що утримують у собi економiчнi вигоди; 

  сума витрат може бути достовiрно визначена. 

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

дохо-ди. 

Витрати за позиками 

Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина 

собi-вартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. 

Компанiя капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, 

будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. 

Операцiї з iноземною валютою 



Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну 

Нацiона-льного банку України на дату проведення операцiй. 

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються у гривню за 

вiдпо-вiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. 

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, 

вiдображаються за курсом на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за 

монетарними статтями, ви-знаються в прибутку чи збитку в тому перiодi, у якому вони 

виникають. 

Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку 

або збитку в тому перiодi, у якому вони викають. 

Умовнi зобов'язання та активи 

Компанiя не визнає умовнi активи та зобов'язання. 

 

4. ЗМIНИ В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI 

В 2018 роцi змiни до облiкової полiтики Компанiї не вносились. 

 

5. ДОХОДИ 

Структура доходiв вiд виробничо-комерцiйної дiяльностi Компанiї: 

5.1 Доходи вiд продажу Рiк, що  

закiнчився 31.12.2018 Рiк, що  

закiнчився 31.12.2017 

Дохiд вiд продажу готової продукцiї 610 645  649 382 

Дохiд вiд продажу послуг 258  116 

Дохiд вiд продажу товарiв 4  3 

Разом 610 907  649 501 

 

 

5.2 Доходи вiд продажу за напрямками Рiк, що  

закiнчився 31.12.2018 Рiк, що  

закiнчився 31.12.2017 

Реалiзацiя продукцiї на експорт 231 789  303 766 

Дохiд вiд оренди 258  116 

Iнша реалiзацiя продукцiї 378 860  345 619 

Разом 610 907 649 501 

 

 

5.3 Iншi операцiйнi, iншi фiнансовi та iншi доходи Рiк, що  

закiнчився 31.12.2018 Рiк, що  

закiнчився 31.12.2017 

Дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi 2 725 - 

Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 614 2 253 

Дохiд вiд списання зобов'язань 480 5 796 

Вiдсотки вiд депозитiв 115 40 

Iншi доходи 3 959 2 018 

Разом 7 893 10 107 

 

6. ВИТРАТИ 

Структура витрат вiд виробничо-комерцiйної дiяльностi Компанiї: 

6.1 Собiвартiсть продажу Рiк, що  

закiнчився 31.12.2018 Рiк, що  

закiнчився 31.12.2017 



Матерiали (380 509) (437 318) 

Послуги (30 171) (27 466) 

Амортизацiя (23 837) (23 106) 

Заробiтна плата (21 693) (17 140) 

Соцiальне страхування (4 259) (3 501) 

Разом: (460 469) (508 531) 

 

 

6.2 Адмiнiстративнi витрати Рiк, що  

закiнчився 31.12.2018 Рiк, що  

закiнчився 31.12.2017 

Заробiтна плата (8 789) (6 232) 

Послуги (7 194) (7 537) 

Амортизацiя (1 499) (1 270) 

Соцiальне страхування (1 394) (1 217) 

Матерiали (718) (374) 

Податки (709) (635) 

Разом (20 303) (17 265) 

 

 

6.3 Витрати на збут Рiк, що  

закiнчився 31.12.2018 Рiк, що  

закiнчився 31.12.2017 

Транспортнi послуги (40 704) (45 719) 

Рекламнi послуги та знижки (36 096) (42 067) 

Заробiтна плата (5 591) (3 554) 

Матерiали (3 188) (1 826) 

Соцiальне страхування (1 070) (716) 

Амортизацiя (360) (551) 

Iншi послуги (7 895) (4 494) 

Разом (94 904) (98 927) 

 

 

6.4 Iншi операцiйнi та iншi витрати Рiк, що  

закiнчився 31.12.2018 Рiк, що  

закiнчився 31.12.2017 

Збиток вiд реалiзацiї виробничих запасiв  (7 820) (2 385) 

Визнанi штрафи, пенi, неустойки (1 478) - 

Нестачi i втрати вiд псування цiнностей  (570) (251) 

Збиток вiд купiвлю-продаж iноземної валюти  (162) (207) 

Збиток вiд неоперацiйних курсових рiзниць  - (7 015) 

Сумнiвнi та безнадiйнi борги  458  (2 047) 

Iншi витрати (2 336) (1 181) 

Разом (11 908) (13 086) 

 

 

6.5 Фiнансовi витрати Рiк, що  

закiнчився 31.12.2018 Рiк, що  

закiнчився 31.12.2017 

Вiдсотки за банкiвськими кредитами  (26 673) (28 705) 

Разом (26 673) (28 705) 



7. ПОДАТКИ 

Поточна заборгованiсть за податками включає: 

7.1 Дебiторська заборгованiсть за податками Рiк, що  

закiнчився 31.12.2018 Рiк, що  

закiнчився 31.12.2017 

Податок на додану вартiсть 4 982  11 031 

Податок на прибуток 33   

Разом 5 015  11 031 

 

 

7.2 Поточнi податки до сплати Рiк, що  

закiнчився 31.12.2018 Рiк, що  

закiнчився 31.12.2017 

Прибутковий податок 506 444 

Розрахунки по iнших податках 40 36 

Разом 546 480 

 

 

7.3 Доходи (витрати) з податку на прибуток Рiк, що  

закiнчився 31.12.2018 Рiк, що  

закiнчився 31.12.2017 

Поточнi витрати з податку на прибуток - - 

Вiдстроченi податковi витрати щодо тимчасових рiзниць 486 1 844 

Разом 486 1 844 

 

 

7.4 Узгодження вiдрахувань з податку на прибуток Рiк, що  

закiнчився 31.12.2018 Рiк, що  

закiнчився 31.12.2017 

Прибуток (збиток) до оподаткування 4 543 (6 906) 

Теоретичний податок за нормативною ставкою 18% (818) - 

Податковий ефект:   

Ефект вiд статей, що не є оподаткованими 818  

Вiдстроченi податковi витрати щодо тимчасових рiзниць 486 1 844 

Разом 486 1 844 

Поточна заборгованiсть за податками об?рунтована господарською дiяльнiстю Компанiї. Податок 

на прибуток не було розраховано з причин неодноразових понесених збиткiв. В Українi 

законодавчо встановлена ставка податку на прибуток за  2017 рiк - 18%; за 2018 рiк - 18%. За 

саме такими ставками були розрахованi тимчасовi рiзницi, за якими було нарахованi вiдстроченi 

податковi зобов'язання.  

Податок на додану вартiсть розраховано i сплачено згiдно податкового законодавства. В Українi 

за-конодавчо встановлена ставка податку на додану вартiсть у 2017 роцi та у 2018 роцi - 20%. 

8. ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Вiдстроченi податки були розрахованi на тимчасовi рiзницi з податку на прибуток з 

використанням ставки оподаткування у розмiрi 18%. 

8.1 Вiдстроченi податковi зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2017 31.12.2016

 Визнано у капi-талi Визнано у прибу-тку чи збитку 31.12.2017 

Податковий ефект тимчасових рiзниць,  

який зменшує суму оподаткування:     

Основнi засоби 4 666 - 1 654 6 320  



Дебiторська заборгованiсть 42 - 342 384  

Забезпечення майбутнiх витрат 559 - (152) 407  

Податковий ефект тимчасових рiзниць,  

який збiльшує суму оподаткування:     

Переоцiнка основних засобiв (21 178) 19 - (21 159) 

Разом вiдстроченi податковi активи 5 267 - 1 844 7 111  

Разом вiдстроченi податковi зобов'язання (21 178) 19 - (21 159) 

     

Визнанi вiдстроченi податковi зобов'язання (15 911) 19 1 844 (14 048) 

 

8.2 Вiдстроченi податковi зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2018 31.12.2017

 Визнано у капi-талi Визнано у прибу-тку чи збитку 31.12.2018 

Податковий ефект тимчасових рiзниць, який зме-ншує суму оподаткування:   

  

Основнi засоби 6 320  -   531  6 851  

Дебiторська заборгованiсть 407  -   (45) 362  

Забезпечення майбутнiх витрат 384  -   -   384  

Податковий ефект тимчасових рiзниць, який збi-льшує суму оподаткування:   

  

Переоцiнка основних засобiв (21 159) 445  -   (20 714) 

Разом вiдстроченi податковi активи 7 111  -   486  7 597  

Разом вiдстроченi податковi зобов'язання (21 159) 445  -   (20 714) 

     

Визнанi вiдстроченi податковi зобов'язання (14 048) 445  486  (13 117) 

9. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 

Придбанi нематерiальнi активи Група враховує за собiвартiстю. Подальша оцiнка нематерiальних 

ак-тивiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" i складає собiвартiсть 

нема-терiального активу за вирахуванням зносу або збиткiв вiд зменшення корисностi 

нематерiального ак-тиву. 

Станом на 31.12.2018 Компанiя облiковує у складi нематерiальних активiв лiцензiї щодо 

використання програмного забезпечення на загальну суму - 187 тис. грн. (станом на 31 грудня 

2017 року - 218 тис. грн.). Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується на прямолiнiйнiй 

основi виходячи з термiнiв корисної дiї нематерiального активу. Мiнiмальний термiн корисної дiї 

складає 2 роки. 

10. ОСНОВНI ЗАСОБИ 

10.1 Основнi засоби 31.12.2018 31.12.2017 

Первiсна вартiсть         310 706       314 572 

Накопичена амортизацiя          74 451       58 052 

Чиста балансова вартiсть          236 255      256 520 

   

Земельнi дiлянки 4 584 4 518 

Невведенi об'єкти 6 370 1 556 

Будинки та споруди 54 206 54 465 

Машини та обладнання 159 960 183 163 

Транспортнi засоби 10 348 11 431 

Офiсне обладнання та iнвентар 787 1 387 

Чиста балансова вартiсть          236 255      256 520 

Станом на 31.12.2018 основнi засоби вiдображаються у звiтностi за собiвартiстю, за подальшим 

вира-хуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, за їх 

наявностi. До собiвартостi включаються витрати на замiну компонентiв основних засобiв та 

фiнансовi витрати, якi включаються у собiвартiсть квалiфiкацiйних активiв. Амортизацiя 



основних засобiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу. Рух основних засобiв 

по групах представлено у таблицi 11.2. Основнi засоби, що використовуються в якостi 

забезпечення кредитної лiнiї на 31 грудня 2018 року складають 222 054 тис. грн. за чистою 

балансовою вартiстю (станом на 31 грудня 2017 року - 248 411 тис. грн.) 

10.2 Рух основних засобiв по групах Зе-ме-льнi  

дi-лян-ки Не-введенi об'єкти Будi-влi та  

спо-руди Маши-ни та  

облад-нання Тран-спор-тнi засо-би Офiс-ний iнвен-тар та iншi  

осно-внi засо-би Разом 

Станом на 01.01.2017               

Первiсна вартiсть            4 518                  2 232       59 216       227 

793       17 225       3 551       314 535       

Накопичена амортизацiя -       -       (3 529) (24 159) (4 032) (1 605) (33 325) 

Чиста балансова вартiсть 4 518       2 232       55 687        203 634       13 

193       1 946       281 210       

        

Надходження - 316 - 772 159 98 1 345 

Вибуття - (992) - - (316) - (1 308) 

Вибуття амортизацiї - - -  147  147 

Амортизацiйнi вiдрахування - - (1 222) (21 243) (1 752) (657) (24 874) 

Станом на 31.12.2017        

Первiсна вартiсть 4 518       1 556       59 216       228 565       17 068       3 649      

 314 572       

Накопичена амортизацiя -       -       (4 751)       (45 402)       (5 637)       (2 262)      

 (58 052)       

Чиста балансова вартiсть 4 518       1 556       54 465       183 163       11 431      

 1 387       256 520       

        

Надходження 66 9 161 971 1 277 452 620 12 547 

Вибуття - (4 347) - (8 570) (232) (3 263) (16 412) 

Вибуття амортизацiї - - - 4 394 206 2 156 6 756 

Амортизацiйнi вiдрахування - - (1 230) (20 304) (1 509) (113) (23 156) 

Станом на 31.12.2018        

Первiсна вартiсть 4 584       6 370       60 187       221 272       17 288       1 005      

 310 706       

Накопичена амортизацiя -       -       (5 981)       (61 312)       (6 940)       (218)      

 (74 451)       

Чиста балансова вартiсть 4 584       370       54 206       159 960       10 348      

 787       236 255       

11. ЗАПАСИ 

11.1 Запаси 31.12.2018 31.12.2017 

Сировина й матерiали 24 052 20 204 

Готова продукцiя 23 167 22 451 

Напiвфабрикати 4 030 4 218 

Товари 283 - 

Незавершене виробництво - 3 800 

Разом  51 532 50 673 

Запаси вiдображенi за первiсною вартiстю, яка складається з фактичних витрат на їх придбання. 

За рiк, що закiнчився 31.12.2018 на витрати було вiднесено запасiв на загальну суму 392 805 тис. 

грн. (станом на 31 грудня 2017 року - 442 154 тис. грн.). Запасiв, щодо яких є будь якi обмеження, 

вiдсутнi. 



12. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 

12.1 Грошi та їх еквiваленти 31.12.2018 31.12.2017 

Грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi 1 135 - 

Грошовi кошти в банку в iноземнiй валютi 479  

Грошовi кошти в банку в нацiональнiй валютi 322 429 

Грошi в касi 2 1 

Разом 1 938 430 

Станом на 31.12.2018 та на 31.12.2017 грошовi кошти, використання яких Компанiєю було б 

неможливе або ускладнене, вiдсутнi. Станом на 31.12.2018 та на 31.12.2017 грошовi кошти не 

виступають забезпе-ченням банкiвської кредитної лiнiї. 

13. ТОРГОВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

13.1 Торговельна дебiторська заборгованiсть 31.12.2018 31.12.2017 

Дебiторська заборгованiсть покупцiв 110 346 110 674 

Резерв сумнiвних боргiв (304) (304) 

Разом 110 042 110 370 

 

 

13.2 Торговельна дебiторська заборгованiсть за перi-одами прострочена, але не знецiнена

 31.12.2018 31.12.2017 

Не прострочена та не знецiнена 84 697 86 441 

60-180 днiв 4 098 3 794 

180-365 днiв 13 759 1 088 

бiльше 365 днiв 7 488 19 047 

Разом: 110 042 110 370 

Середня тривалiсть заборгованостi, днiв 228 318 

 

 

13.3 Резерв сумнiвних боргiв за торговою дебiторсь-кою заборгованiстю Рiк, що закiнчив-ся 

31.12.18 Рiк, що закiнчив-ся 31.12.17 

На початок року (304) (235) 

Списання боргiв - 93 

Вiдрахування до резерву - (162) 

На кiнець року (304) (304) 

 

13.4 Iнша заборгованiсть 31.12.2018 31.12.2017 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 43 049  44 586 

Витрати, що сплаченi авансом 68 153  70 192 

Податковий кредит 424  2 932 

Резерв сумнiвних боргiв (1 827) (1 827) 

Разом: 109 799  115 883 

 

 

13.5 Резерв сумнiвних боргiв за iншою заборгованiс-тю Рiк, що закiнчив-ся 31.12.18 Рiк, що 

закiнчив-ся 31.12.17 

На початок року (1 827) - 

Списання боргiв - - 

Вiдрахування до резерву - (1 827) 

На кiнець року (1 827) (1 827) 

Дебiторська заборгованiсть вiдображена у фiнансовiй звiтностi Компанiї за собiвартiстю, оскiльки 

во-на є короткостроковою та її справедлива вартiсть не зазнає значного впливу вiд змiни вартостi 

гро-шей у часi. Забезпечень дебiторської заборгованостi протягом звiтного перiоду Компанiя не 



отриму-вала. 

14. ВИПУЩЕНИЙ КАПIТАЛ I РЕЗЕРВИ 

Станом на 31 грудня 2018 року статутний капiтал Компанiї був представлений зареєстрованим 

акцiо-нерним капiталом в сумi 109 851,00 грн. подiленим на 439 404 простих iменних акцiй, якi 

були випущенi i повнiстю оплаченi грошовими коштами за номiнальною вартiстю в розмiрi 0,25 

гривнi за одну акцiю. 

Станом на 31 грудня 2018 року основним акцiонером Компанiї є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОВIАНТ" (Україна), що володiє 371 935 шт. акцiями Компанiї 

(84,64%). Решта акцiй, а саме 67 469 шт. (15,36%) володiють юридичнi та фiзичнi особи, що мають 

не iстотнi частки ак-цiонерного капiталу Компанiї (менш за 10%). 

14.1 Власники акцiй  Країна Кiлькiсть акцiй % у загальному об-сязi 

ТОВ "ПРОВIАНТ"  Україна 371 935 84,645338 

Business Capital International, LLC  США 2 220 0,50523 

ТОВ "ПРОВIАНТ-ФIНАНС"  Україна 1 0,000228 

Фiзичнi особи (30 осiб)  Україна 65 248 14,849204 

Разом:   439 404 100% 

Станом на 31 грудня 2018 року 415 875 шт. акцiй виступають забезпеченням банкiвської 

кредитної лiнiї. 

Структура власного капiталу вiдображена у наступнiй таблицi: 

14.2 Власний капiтал у Звiтi про змiни у власному капiталi 31.12.2018 31.12.2017 

Випущений капiтал 110 110 

Резерви та додатковий капiтал 60 814 70 333 

Нерозподiлений прибуток (збиток) (4 485) (16 858) 

Разом: 56 439 53 585 

 

15. КРЕДИТИ ТА ПОЗИКИ 

15.1 Кредити Валюта Дата погашення % Ставка 31.12.2018 31.12.2017 

Короткостроковi кредити та позики 

Банкiвська кредитна лiнiя USD 24/04/2018 11%+ 

LIBOR USD 6M 216 641 219 606 

Разом    216 641 219 606 

Забезпеченням банкiвської кредитної лiнiї виступають основнi засоби що складають за чистою 

балан-совою вартiстю на 31 грудня 2018 року - 222 054 тис. грн. (станом на 31 грудня 2017 року - 

248 411 тис. грн.). Правами на володiння акцiями Компанiї у кiлькостi 415 875 шт. Порукою 

кiнцевого бенефiцiара та пов'язаних сторiн. 

15.2 Витрати за позиками 31.12.2018 31.12.2017 

Витрати з вiдсоткiв за позиками 26 673  28 705  

Кредити в iноземнiй валютi, USD 26 673  28 705  

Витрати на виплату тiл позик - 8 006  

Кредити в iноземнiй валютi, USD -  8 006  

Разом: 26 673 36 711  

16. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Забезпечення Компанiї у звiтному роцi розподiлялись на довгостроковi - резервування бонусних 

про-грам щодо торгових контрактiв, та короткостроковi - резерв на виплату вiдпусток персоналу. 

Рух за забезпеченнями представлено у наступнiй таблицi: 

16.1 Забезпечення у Звiтi про фiнансовий стан Забезпечення невикориста-них вiдпусток

 Забезпечення за акцiйними контрактами Разом 

Станом на 31.12.16 (1 533) (3 109) (4 642) 

Нарахування за рiк (184) (22 355) (22 539) 

Використано протягом року - 23 206 23 206 

Станом на 31.12.17 (1 717) (2 258) (3 975) 



Нарахування за рiк (3 052) (30 519) (33 570) 

Використано протягом року 2 558 30 764 33 323 

Станом на 31.12.18 (2 210) (2 013) (4 223) 

17. ТОРГIВЕЛЬНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

17.1 Торгiвельна кредиторська заборгованiсть та iншi зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан

 31.12.2018 31.12.2017 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 53 001  62 598 

Розрахунки за одержаними авансами 7 726  14 612 

Розрахунки з персоналом за оплату працi 2 410 2 020 

Розрахунки за соцiальними страхуванням 538 481 

Iншi зобов'язання, в тому числi 160 126  173 719 

Заборгованiсть за позиками та iншими розрахунками 111 342  152 275 

Податковий кредит 11 511  12 448 

Заборгованiсть за банкiвськими вiдсотками 37 273  8 996 

Разом: 223 801 253 430 

 

18. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

У вiдповiдностi до МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", сторони 

вважають-ся пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або 

значно впливати на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пiд час 

розгляду кожного можливо-го випадку вiдносин з пов'язаними сторонами увага придiляється 

сутностi вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi. Iнформацiя Компанiї щодо операцiй та 

залишкiв заборгованостей, розкривається за наступними категорiями: 

  Особи (у тому числi - юридичнi), що володiють акцiями Компанiї; 

  Особи, що здiйснюють спiльний контроль над Компанiєю, або мають значний вплив на 

нього; 

  Старший керiвний персонал Компанiї або його материнської компанiї; 

  Iншi пов'язанi сторони. 

Операцiї з пов'язаними сторонами наведенi у таблицi нижче. Цi операцiї являють собою купiвлю-

продаж товарiв та послуг мiж Компанiєю та пов'язаними сторонами, а також розрахунки у виглядi 

по-зик. Усi операцiї здiйснюються на пiдставi двостороннiх договорiв, розрахунки проводяться за 

грошо-вi кошти. У перiод з 01.01.2018 по 31.12.2018 забезпечення операцiй з пов'язаними 

сторонами вiдсутнi. 

18.1 Доходи та витрати, пов'язанi пов'язаних сторiн  Дохiд вiд продажiв пов'язаним особам

 Послуги та ТМЦ, придбанi у пов'язаних сторiн 

 Рiк, що  

закiнчився 31.12.2018 Рiк, що  

закiнчився 31.12.2017 Рiк, що  

закiнчився 31.12.2018 Рiк, що  

закiнчився 31.12.2017 

Реалiзацiя ТМЦ 126 906 132 137 - - 

Оренда 101 134 32 1 035 

Придбання основних засобiв - - 5 093 - 

Придбання ТМЦ - - 9 853 17 955 

Виплата за акцiйними бонусами - - 3 512 21 125 

Роялтi - - 788 818 

Iншi послуги - - - 14 

Разом 127 007 132 271 19 277 40 947 

 

 

18.2 Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть щодо пов'язаних осiб 31.12.2018



 31.12.2017 

Торговельна дебiторська заборгованiсть 8 461  17 495 

Аванси виданi 65 717  65 717 

Iнша дебiторська заборгованiсть 36 136  38 780 

Разом 110 314 121 992 

 

 

18.3 Торговельна кредиторська заборгованiсть та iн-шi зобов'язання щодо пов'язаних осiб

 31.12.2018 31.12.2017 

Торговельна кредиторська заборгованiсть (305) (1 019) 

Аванси одержанi -   (10 195) 

Iншi зобов'язання (107 890) (159 203) 

Разом (108 195) (170 417) 

 

 

18.4 Виплати ключовому персоналу 31.12.2018 31.12.2017 

Виплата заробiтної плати управлiнському персоналу 2 375  2 183 

Соцiальнi витрати, пов'язанi з управлiнським персоналом 499  906 

Разом 2 874  3 089 

 

19. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

На Компанiю здiйснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, 

ризик лiк-вiдностi, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) 

та ризик управ-лiння капiталом, що витiкає з наявностi в Компанiї фiнансових iнструментiв. У 

цих примiтках надається iнформацiя вiдносно впливу на Компанiю кожного з вищезазначених 

ризикiв, цiлi Компанiї, її полiтику та процедури вiдносно вимiру та управлiння цими ризиками. 

У Компанiї вiдсутня формалiзована система управлiння ризиками. Проте, керiвництво Компанiї 

прово-дить активний контроль фiнансових та ринкових ризикiв, та приймає у разi необхiдностi, 

вiдповiднi заходи. 

a. Ризик геополiтичного середовища 

Україна пережила полiтичнi та економiчнi змiни, що вплинули, i можуть продовжувати впливати 

на дiя-льнiсть Компанiї в цьому середовищi. У даний час Україна переживає перiод великих 

проблем, але в разi успiшного їхнього подолання, країна може зайняти набагато вигiднiше 

становище, нiж ранiше. Ве-лике поєднання природних, iнтелектуальних, людських i виробничих 

ресурсiв вiдкриває багато нових можливостей для розвитку країни на геополiтичної аренi, що 

постiйно змiнюється. Отже, перспективи для майбутньої економiчної стабiльностi в Українi 

iстотно залежать вiд ефективностi економiчних за-ходiв i реформ, що проводяться спiльно з 

правовим, нормативним та полiтичним розвитком, якi зна-ходяться поза контролем Компанiї. Ця 

фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва мо-жливого впливу українського 

бiзнес-середовища на дiяльнiсть Компанiї та її фiнансове становище, хоча i майбутнi умови 

господарювання можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва. 

b. Ризики податкової системи України 

В Українi основним документом, що регулює рiзнi податки, встановленi як центральними, так i 

мiсце-вими органами влади, є Податковий Кодекс України. Такi податки включають податок на 

додану вар-тiсть, податок на прибуток, податок з доходiв фiзичних осiб та iншi податки. 

Українське податкове за-конодавство часто має нечiткi або сумнiвнi положення. Крiм того, у 

податкове законодавство України постiйно вносяться поправки та змiни, якi можуть привести як 

до сприятливого середовища, так i до нетипових складнощiв для Компанiї та її дiяльностi. 

В рамках урядових мiнiстерств i органiзацiй, в тому числi податкових органiв можуть iснувати 

рiзнi погляди на тлумачення законодавства, створюючи невизначенiсть i конфлiктнi ситуацiї. 

Податковi де-кларацiї/вiдшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органiв 



влади, якi уповнова-женi законодавством накладати значнi штрафи, пенi та нараховувати 

вiдсотки. Такi обставини загалом створюють в Українi бiльше податкових ризикiв у порiвняннi з 

країнами, якi мають бiльш розвиненi по-датковi системи. Загалом, українськi податковi органи 

можуть переглянути податковi зобов'язання платникiв податкiв лише протягом трьох рокiв пiсля 

подання вiдповiдного податкового вiдшкодуван-ня. Однак, таке законодавче обмеження в часi 

може не братися до уваги або бути продовженим за певних обставин. 

c. Кредитний ризик 

Кредитний ризик - це ризик фiнансових втрат Компанiї у випадку невиконання зобов'язань 

клiєнтом або контрагентом за вiдповiдною угодою. У звiтному перiодi фiнансовi активи Компанiї, 

якi пiддаються кредитному ризику, представленi: залишками на банкiвських рахунках та 

торгiвельною та iншою дебi-торською заборгованiстю (за виключенням дебiторської 

заборгованостi, яка не представлена фiнан-совими активами).  

d. Схильнiсть до кредитного ризику 

Балансова вартiсть фiнансових активiв - це максимальна вартiсть, яка пiдлягає кредитному 

ризику. Максимальний рiвень кредитного ризику станом на 31.12.2018 та 31.12.2017 наступний: 

19.1 Активи у Звiтi про фiнансовий стан Примiтки 31.12.2018 31.12.2017 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть, чис-та 13 110 042  110 370 

Дебiторська заборгованiсть за виданими ава-нсами 13 68 153 70 192 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 13 41 222 42 759 

Iншi оборотнi активи 13 424 2 932 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 12 1 938  430 

Разом  221 779  226 683 

Кредитний ризик Компанiї переважно вiдноситься до торгiвельної дебiторської заборгованостi з 

клiєн-тами. Схильнiсть Компанiї до кредитного ризику у бiльшiй мiрi залежить вiд особливостей 

кожного клiєнта.  

Кредитний ризик групи контролюється та аналiзується на пiдставi окремо взятих випадкiв i 

керiвницт-во Компанiї вважає, що кредитний ризик вiдповiдним чином вiдображається шляхом 

уцiнки, яка на-пряму зменшує балансову вартiсть дебiторської заборгованостi. 

e. Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi - це ризик невиконання Компанiєю своїх фiнансових зобов'язань на дату їхнього 

по-гашення. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає в забезпеченнi, у можливих 

межах, постiй-ної наявностi у Компанiї вiдповiдної лiквiдностi, яка б дозволяла вiдповiдати на її 

зобов'язання своє-часно (як в нормальних умовах, так i у випадку виникнення нестандартних 

ситуацiй), уникаючи неприй-нятних збиткiв або ризику пошкодження репутацiї Компанiї. 

Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиком втрати лiквiдностi несе управлiнський персонал 

Компанiї, який розробив вiдповiдну структуру для управлiння потребами Компанiї у 

довгостроковому, середньост-роковому та короткостроковому фiнансуваннi, та для контролю над 

лiквiднiстю. Компанiя управляє ризиком втрати лiквiдностi за допомогою дотримання достатнiх 

резервiв, використання банкiвських ресурсiв та позик, а також за допомогою постiйного 

монiторингу, передбачуваного та фактичного ру-ху грошових коштiв, а також, поєднання 

термiнiв настання платежiв по активах та зобов'язаннях Ком-панiї. 

Аналiз лiквiдностi полягає в порiвняннi коштiв по активу, згрупованих за ступенем їх лiквiдностi 

i роз-ташованих у порядку убування лiквiдностi, iз зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за 

термiнами їх погашення i розташованими у порядку зростання термiнiв погашення. 

19.2 Активи у порядку убування лiквiдностi 31.12.2018 31.12.2017 

Найбiльш лiквiднi активи (А1) 1 938 430 

Швидко реалiзованi активи (А 2) 224 856 237 284 

Повiльно реалiзованi активи (А3) 51 532 50 673 

Важко реалiзованi активи (А4) 236 442 256 738 

Разом 514 768 545 125 

 



 

19.3 Пасиви у порядку зростання термiнiв погашення 31.12.2019 31.12.2017 

Найбiльш термiновi зобов'язання (П1) 64 221 80 191 

Короткостроковi пасиви (П2) 378 978 395 043 

Довгостроковi пасиви (П3) 15 130 16 306 

Власний капiтал (П4) 56 439 53 585 

Разом 514 768 545 125 

У таблицi нижче визначено абсолютнi величини платiжних надлишкiв або нестач на 31.12.2018 

та на 31.12.2017: 

19.4 Групи активiв та пасивiв Надлишок (нестача) 

 31.12.2018 31.12.2017 

Група 1 (A1-П1) (62 283) (79 761) 

Група 2 (A2-П2) (154 122) (157 759) 

Група 3 (A3-П3) 36 402 34 367 

Група 4 (A4-П4) 180 003 203 153 

Звiт про фiнансовий стан вважається абсолютно лiквiдним, якщо виконуються умови: А1 > П1, 

А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4. Станом на 31.12.2018 звiт про фiнансовий стан Компанiї не є лiквiдним 

оскi-льки виконуються тiльки одна умова лiквiдностi з чотирьох. 

У наступнiй таблицi наданий аналiз лiквiдностi Компанiї станом на 31.12.2018 та на 31.12.2017 за 

допо-могою розрахунку показникiв лiквiдностi. 

19.5 Показники лiквiдностi 31.12.2018 31.12.2017 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,004  0,001 

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,571  0,577 

Коефiцiєнт поточної лiквiдностi 0,628  0,607 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яку частину кредиторської заборгованостi 

пiдприємство може погасити негайно. Значення даного показника не повинне бути нижче 0,2. 

Станом на 31.12.2018 Компанiя може негайно погасити 0,4% кредиторської заборгованостi (на 

31.12.2017 - 0,1%). 

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi показує наскiльки лiквiднi кошти пiдприємства покривають його 

корот-кострокову заборгованiсть. В лiквiднi активи пiдприємства включаються всi оборотнi 

активи пiдпри-ємства, за винятком товарно-матерiальних запасiв. Рекомендоване значення даного 

показника вiд 0,7-0,8 до 1,5. Станом на 31.12.2018 лiквiднi кошти Компанiї покривають її 

короткострокову заборгованiсть на 57,1 % (на 31.12.2017 - 57,7 %). 

Коефiцiєнт поточної лiквiдностi показує чи достатньо у пiдприємства коштiв, якi можуть бути 

викорис-танi ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року. 

Рекомендоване значення даного показника вiд 1 до 2. Станом на 31.12.2018 та на 31.12.2017 у 

Компанiї не достатньо коштiв для погашення своїх короткострокових зобов'язань. 

У наступнiй таблицi наданий аналiз монетарних зобов'язань, згрупованих на пiдставi термiну, що 

за-лишився до дати погашення зобов'язання за контрактом, пiсля 31 грудня 2019 року та 31 грудня 

2017 року: 

 

19.6 Зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан Менше 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв

 Бiльше 5 рокiв Разом 

Станом на 31.12.17     

Короткостроковi кредити 219 606 - - 219 606 

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 253 430 - - 253 430 

Разом: 473 036 - - 473 036 

Станом на 31.12.18     

Короткостроковi кредити 216 641  - - 216 641  

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 223 801  - - 223 801  

Разом: 440 442  - - 440 442  



Суми торгiвельної та iншої заборгованостi, якi приведено вище, не включають суми 

заборгованостi з заробiтної плати та податкiв. 

Вiдповiдно до планiв Компанiї, вимоги щодо її робочого капiталу виконанi як з боку надходження 

гро-шових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, так i з позицiї кредитних коштiв, коли надходжень 

вiд дiяль-ностi недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань. 

f. Ризик процентної ставки  

Група схильна до впливу коливань процентних ставок, якi можуть негативно вплинути на 

фiнансовi результати Компанiї. 

g. Валютний ризик 

У вiдношеннi валютного ризику керiвництво встановлює лiмiти на рiвень схильностi ризику в 

розрiзi валют i в цiлому. Здiйснюється контроль над позицiями. Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 7 

"Фiнансовi iн-струменти: розкриття iнформацiї", валютний ризик виникає за фiнансовими 

iнструментами у валютi, яка не є функцiональною, i якi є монетарними за характером; ризики, 

пов'язанi з перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає, в основному по не 

функцiональним валютам, в яких Ком-панiя має фiнансовi iнструменти. 

Головним чином, Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в таких валютах: українська гривня, долар 

США, євро. 

У таблицi нижче показана чутливiсть прибутку Компанiї до оподаткування до можливої помiрної 

змiни обмiнного курсу, при незмiнних iнших складових: У представленiй нижче таблицi показано 

монетарнi активи та зобов'язання Компанiї за балансовою вартiстю станом на 31.12.2017 та 

31.12.2018: 

 

19.7 Активи та зобов'язання за балансо-вою вартiстю Гривня (UAH) Долар США (USD)

 Євро (EUR) Разом 

Станом на 31.12.2018         

Грошовi кошти та їх еквiваленти 324  1 615  -   1 938  

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 65 781  44 262  -   110 042  

Аванси виданi 68 153  -   -   68 153  

Разом активiв 134 258  45 876  -   180 134  

Короткостроковi кредити -   (216 641) -   (216 641) 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть (50 997) (262) (1 741) (53 001) 

Аванси одержанi (17) (7 227) (482) (7 726) 

Iншi зобов'язання (160 126)  -   (160 126) 

Разом зобов'язань (211 140) (224 130) (2 224) (437 494) 

Загальна балансова вартiсть (76 883) (178 254) (2 224) (257 360) 

Станом на 31.12.17     

Грошовi кошти та їх еквiваленти 430 - - 430 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 60 197 50 173 - 110 370 

Аванси виданi 70 192 - - 70 192 

Разом активiв 130 819 50 173 - 180 992 

Короткостроковi кредити - (219 606) - (219 606) 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть (61 927) (266) (405) (62 598) 

Аванси одержанi (10 208) (4 404) - (14 612) 

Iншi зобов'язання (164 725) (8 994) - (173 719) 

Разом зобов'язань (236 860) (233 270) (405) (470 535) 

Загальна балансова вартiсть (106 041) (183 097) (405) (289 543) 

 

 

  Збiльшення/ 

Зменшення Вплив на прибуток до опо-даткування 

За рiк, що закiнчився 31.12.2018       



Долар США  5% (8 913) 

Долар США  -5% 8 913  

Євро  5% (111) 

Євро   -5% 111  

За рiк, що закiнчився 31.12.2017       

Долар США  5% (9 155) 

Долар США  -5% 9 155  

Євро  5% (20) 

Євро  -5% 20  

h. Ризик управлiння капiталом 

Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на забезпечення безперервностi дiяльностi 

пiдприємства з одночасним зростанням приросту прибуткiв через оптимiзацiю спiввiдношення 

власних та залучених коштiв. 

Керiвництво вживає заходiв по дотриманню рiвня капiталу на рiвнi, що є достатнiм для 

забезпечення оперативних та стратегiчних потреб Компанiї, а також для пiдтримки довiри з боку 

iнших учасникiв ринку. Це досягається через ефективне управлiння грошовими коштами, 

постiйного контролю виручки та прибутку Компанiї, а також плануванням довгострокових 

iнвестицiй, що фiнансуються за рахунок коштiв вiд операцiйної дiяльностi Компанiї. Виконуючи 

цi заходи Компанiя намагається забезпечити стабiльне зростання прибуткiв. 

19.8 Розрахунок фiнансових показникiв Примiтки 31.12.2018 31.12.2017 

Випущений капiтал 14 110  110 

Резерв (переоцiнка активiв) 14 60 785  70 304 

Додатковий капiтал 14 29  29 

Нерозподiлений прибуток (збиток) 14 (4 485) (16 858) 

Разом власного капiталу  56 439  53 585 

Забезпечення 16 4 223  3 975 

Короткостроковi кредити 15 216 641  219 606 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 17 53 001  62 598 

Iншi зобов'язання 17 170 800  190 832 

Загальна сума позичених коштiв  444 665  477 011 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 12 1 938  430 

Чистий борг  442 727  476 581 

Разом власний капiтал та чисти борг  499 166  530 166 

Чистий борг/Разом власний капiтал та чисти борг  0,89 0,90 

Показник накопиченого збитку Компанiї у 2018 роцi характеризується зменшенням порiвняно з 

2017 роком. Так, з 31.12.2017 по 31.12.2018 показник зменшився на 12 373 тис. грн. Загальна сума 

вла-сного капiталу Компанiї станом на 31.12.2018 порiвняно з 31.12.2017 збiльшилась на 2 854 

тис. грн. Загальна сума позикових коштiв станом на 31.12.2018 зменшилась на 32 346 тис. грн. 

(6,78%). Станом на 31.12.2018 загальна сума позикових коштiв склала 444 665 тис. грн. 

 

19.9 Розрахунок фiнансових показникiв Примiтки Рiк, що закiнчив-ся 31.12.18 Рiк, що 

закiнчив-ся 31.12.17 

Прибуток (збиток) до оподаткування  4 543 (6 906) 

Вiдсотки сплаченi за позиками 6 26 673  28 705 

EBIT (прибуток (збиток) до вирахування податкiв та витрат на вiдсотки)  31 216 

 21 190 

Амортизацiя О3 та нематерiальних активiв 10 23 156  24 874 

EBITDA (прибуток (збиток) до вирахування податкiв, витрат на вiдсотки та амортиза-цiї) 

 54 372  46 673 

Чистий борг на кiнець року  442 727  476 581 

Чистий борг на кiнець року / EBITDA  8,14  10,21 



Пiд термiном EBITDA мається на увазi аналiтичний показник, що дорiвнює обсягу прибутку до 

вираху-вання витрат за вiдсотками, сплати податкiв та амортизацiйних вiдрахувань. Протягом 

звiтних перiодiв у пiдходах до управлiння капiталом змiн не вiдбувалось. У 2018 роцi показник 

EBITDA збiльшився на 7 699 тис. грн. порiвняно з 2017 роком. 

i. Операцiйний ризик 

У 2018 роцi фiнансовi результати Компанiї характеризуються як задовiльнi. У 2018 роцi компанiя 

отри-мала прибуток у сумi 4 543 тис. грн., що у порiвняннi зi збитком у сумi 6 906 тис. грн. у 2017 

роцi свiд-чить про значнi покращення динамiки. Показник EBITDA збiльшився на 7 699 тис. грн. 

до 54 372 тис. грн. у 2018 роцi у порiвняннi з 2017 роком. 

Таким чином, можна стверджувати, що операцiйне управлiння комерцiйно-виробничою 

дiяльнiстю Компанiї вiдбувається бiльш-менш ефективно. 

20. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 

Згiдно з вимогами стандарту МСФЗ 10 "Подiї пiсля звiтної дати" керiвництво повiдомляє, що 

пiсля звiтної дати коригуючи подiї, якi могли значно вплинути на суми активiв та зобов'язань 

Компанiї станом на 31.12.2018 року не вiдбувались. 

 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. 

 

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з 

якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

27.07.2018 31.07.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

27.07.2018 31.07.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

27.07.2018 31.07.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

30.04.2018 02.05.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

30.04.2018 02.05.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

30.04.2018 02.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


