Титульний аркуш
29.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 276
(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).
В. о. голови правлiння
(посада)

Хардикайнен О.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Гнiванський завод
спецзалiзобетону"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00282435
4. Місцезнаходження: 23310, Україна, Вінницька обл., Тиврiвський р-н, м. Гнiвань, Промислова
15
5. Міжміський код, телефон та факс: 3-36-76, 04355-3-31-97
6. Адреса електронної пошти: gnivanszb@ukrpost.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):
Рішення загальних зборів акціонерів від 29.04.2020, Протокол правлiння АТ "Укрзалiзниця"
№Ц-45/38 Ком.т.
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від
імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа
"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на

http://gnivanszb.com.ua/

29.04.2020

власному веб-сайті учасника фондового
ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо 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 щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
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
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
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)
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
1) інформація про випуски акцій емітента
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 такого емітента
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
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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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
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:
Лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi пiдприємство не одержувало
Посада корпоративного секретаря вiдсутня
Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент немає
Винагороди або компенсацiї посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не виплачувалися
За результатами звiтного та попереднiх рокiв рiшеня щодо виплати дивiдендiв не
приймалось.
В 2019 роцi Товариство не здiйснювало випуск акцiй
Облiгацiї пiдприємством не випускались
Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери в 2019 роцi не виникала
Похiднi цiннi папери вiдсутнi
Довгостроковими та короткостроковими кредитами емiтент не користується

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Гнiванський завод спецзалiзобетону"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Гніванський завод СЗБ"
3. Дата проведення державної реєстрації
16.10.2001
4. Територія (область)
Вінницька обл.
5. Статутний капітал (грн)
92883000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
100
8. Середня кількість працівників (осіб)
434
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.61 - - Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва
86.90 - Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я
46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним
обладнанням
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АБ "Укргазбанк", МФО 320478
2) IBAN
UA513204780000000026000116564
3) поточний рахунок
UA513204780000000026000116564
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
, МФО
5) IBAN
6) поточний рахунок

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
145/1041/17

Найменування
суду
Тиврiвський
районний суд

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Гур'янов В.В.

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Про поновлення на роботi та
стягнення оплати за час
вимушеного прогулу та
морального збитку

Стан розгляду
справи
В задоволенi
позову
вiдмовленно

Опис:
2

145/1041/17

Вiнницький
апеляцiйний суд

Гур'янов В.В

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Про поновлення на роботi та
стягнення оплати за час
вимушеного прогулу та
морального збитку

Закрито
провадження у
справi.

145/1041/17

Касацiйний
цивiльний суд
Верховного Суду

Гур'янов В.В

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Про скасування ухвалу
Вiнницького апеляцiйного суду
вiд 30 жовтня 2019 року

Касацiйну
скаргу
залишено без
задоволення

145/1630/17

Тиврiвський
районний суд

Лескова О.М.

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Справа про визнання недiйсним
наказу про переведення

Позов
задоволено
частково:
визнанено
незаконим та
скасовано наказ
№97 вiд
11.07.2017 року;
визнанено
незаконим
запис №20 в
трудовiй книжцi
Лескової О.М.;
стягнети з
ПрАТ
"Гнiванський
завод
спецзалiзобетон
у 3820 грн.

Опис:
3

Опис:
4

судового збору
Опис:
5

145/1630/17

Вiнницький
апеляцiйний суд

Лескова О.М.

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Справа про визнання недiйсним
наказу про переведення

В задоволенi
апеляцiйної
скарги
вiдмовлено

145/259/18

Тиврiвський
районний суд

Прiгоцька О.А.

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Справа про визнання
незаконними i скасування
наказу про звiльнення

Позов
задоволено,
позивача
вiдновлено на
посадi

145/259/18

Вiнницький
апеляцiйний суд

Прiгоцька О.А.

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Справа про визнання
незаконними i скасування
наказу про звiльнення

Вiдмовлено в
задоволенi
апеляцiйної
скарги

145/259/18

Касацiйний
цивiльний суд
Верховного суду

Прiгоцька О.А.

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Справа про визнання
незаконними i скасування
наказу про звiльнення

Касацiйна
скарга
розглядається

145/1554/17

Тиврiвський
районний суд

Прiгоцька О.А.

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Справа про визнання
незаконними та скасування
наказiв про притягнення до
дисциплiнарної
вiдповiдальностi та наказiв
виданих вiд 30.06.2017р.

В задоволенi
позову
вiдмовлено

145/1554/17

Вiнницький
апеляцiйний суд

Прiгоцька О.А.

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Справа про визнання
незаконними та скасування
наказiв про притягнення до
дисциплiнарної
вiдповiдальностi та наказiв
виданих вiд 30.06.2017р.

Апеляцiйну
скаргу
задоволено в
повному обсязi

Опис:
6

Опис:
7

Опис:
8
Опис:
9

Опис:
10

Опис:

11

145/1554/17

Касацiйний
цивiльний суд
Верховного суду

Прiгоцька О.А.

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Справа про визнання
незаконними та скасування
наказiв про притягнення до
дисциплiнарної
вiдповiдальностi та наказiв
виданих вiд 30.06.2017р.

Справа про
визнання
незаконними та
скасування
наказiв про
притягнення до
дисциплiнарної
вiдповiдальност
i та наказiв
виданих вiд
30.06.2017р.

145/2251/18

Тиврiвський
районний суд

Прiгоцька О.А.

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Про визнання незаконним
звiльнення та поновлення на
роботi, скасування наказу про
звiльнення та виплату
втраченого заробiтку за час
вимушеного прогулу.

Позов
задоволено

145/2251/18

Вiнницький
апеляцiйний суд

Прiгоцька О.А.

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Про визнання незаконним
звiльнення та поновлення на
роботi, скасування наказу про
звiльнення та виплату
втраченого заробiтку за час
вимушеного прогулу

Вiдмовлено в
задоволенi
апеляцiйної
скарги

145/2251/18

Касацiйний
цивiльний суд
Верховного суду

Прiгоцька О.А.

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Про визнання незаконним
звiльнення та поновлення на
роботi, скасування наказу про
звiльнення та виплату
втраченого заробiтку за час
вимушеного прогулу

Касацiйна
скарга
розглядається

145/1293/19

Тиврiвський
районний суд

Прiгоцька О.А.

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Про визнання незаконним про
притягнення до дисциплiнарної
вiдповiдальностi та
зобов`язання його скасування,
компенсацiю невиплаченої

Позов
задоволено
частково, а
саме: Визнати
неправомiрним

Опис:
12

Опис:
13

Опис:
14

Опис:
15

премiї та вiдшкодування
моральної шкоди

наказ по ПрАТ
"Гнiванський
завод
спецзалiзобетон
у" №1 вiд
16.08.2018 року
про
притягнення
начальника
юридичної
служби
Прiгоцької О.А.
до
дисциплiнарної
вiдповiдальност
i у виглядi
догани та
зобов`яз

Опис:
16

145/1293/19

Вiнницький
апеляцiйний суд

Прiгоцька О.А.

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Про визнання незаконним про
притягнення до дисциплiнарної
вiдповiдальностi та
зобов`язання його скасування,
компенсацiю невиплаченої
премiї та вiдшкодування
моральної шкоди

Розглядається
апеляцiйна
скарга

902/483/19

Господарський суд
Вiнницької областi

ТОВ "Верделит"

ПрАТ"Гнiванський
завод СЗБ"

Про стягнення 3107986,29 грн
заборгованостi

Позов
задоволено
частково,
вирiшено
стягнути з
ПрАТ
"Гнiванський
завод
спецзалiзобетон
у" на користь
ТОВ
"Верделит" 2
529 767,38 грн
суми основного

Опис:
17

боргу; 60 940,91
грн пенi; 46
619,79 грн
витрат зi сплати
судового збору.
Опис:
18

902/351/19

Господарський суд
Вiнницької областi

ТОВ "ВМ Трейдинг"

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Про стягнення 2790068,96 грн
заборгованостi згiдно договору
поставки №13-П вiд 28.01.2019
р.

Позов
задоволено
частково,
вирiшено
стягнути 2 730
060,00 грн суму
основного боргу
та 41 851,03 грн
витрат зi сплати
судового збору.

902/352/19

Господарський суд
Вiнницької областi

ТОВ "ВМ Трейдинг"

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Про стягнення 2 760 105,62
грн. заборгованостi згiдно
договору поставки №16-П вiд
30.01.2019 р.

Позов
задоволено
частково,
вирiшено
стягнути 2 730
060 грн. 00 коп.
заборгованостi з
оплати товару
згiдно Договору
поставки №
16-П вiд
30.01.2019 року,
40 950 грн. 31
коп. судових
витрат зi сплати
судового збору
за подачу
позовної заяви.

902/465/19

Господарський суд
Вiнницької областi

ТОВ "ВМ Трейдер"

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Про стягнення 2998626,01 грн.
заборгованостi згiдно договору
поставки №19-П/1619 вiд
11.03.2019 р.

Позов
задоволено
частково,
вирiшено

Опис:
19

Опис:
20

стягнути 2 822
400,00 грн суму
основного боргу
та 44 979,39 грн
витрат зi сплати
судового збору.
Опис:
21

120/1074/19-а

Вiнницький
окружний
адмiнiстративний
суд

Головне управлiння
ДФС у Вiнницькiй
обл.

ПрАТ "Гнiванський
завод СзБ"

Про стягнення податкового
боргу у сумi 6 912 355 грн. 30
коп.

Позов
задоволено
частково,
вирiшено
стягнути
стягнути з
Приватного
акцiонерного
товариства
"Гнiванський
завод
спецзалiзобетон
у" (вул.
Промислова, б.
15, м. Гнiвань,
Тиврiвський
р-н., Вiнницька
обл., 23310,
ЄДРПОУ:
00282435) з
рахункiв у
банках, що
обслу

120/1074/19-а

Сьомий апеляцiйний
адмiнiстративний
суд

Головне управлiння
ДФС у Вiнницькiй
обл.

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Про стягнення податкового
боргу у сумi 6 912 355 грн. 30
коп.

В задоволеннi
апеляцiйної
скарги
вiдмовлено

120/2821/19-а

Вiнницький
окружний
адмiнiстративний
суд

ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ"

Головне управлiння
ДФС у Вiнницькiй
обл.

Про визнання протиправним та
скасування податкового
повiдомлення-рiшення

Позов
задоволено в
повному обсязi,
вирiшено

Опис:
22

Опис:
23

визнати
протиправним
та скасувати
податкове
повiдомлення-рi
шення
Головного
управлiння
ДФС у
Вiнницькiй
областi №
0094935007 вiд
05.07.2019 року
та стягнути на
користь
Приватного
акцiонерного
товариства
"Гнiванс
Опис:

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
902/483/19,
18.09.2019

Орган, який
наклав штрафну
санкцію
Господарський суд
Вiнницької областi

Вид стягнення
Штрафнi санкцiї
згiдно договору
поставки , а саме 60
940,91 грн пенi

Інформація про
виконання
Штрафнi санкцiї
сплаченi в повному
обсязi.

Опис:

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Вищим органом управлiння Товариства є ПАТ "Укрзалiзниця". Наглядова рада здiйснює
контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Поточною дiяльнiстю
керує Правлiння Товариства. Виробництво, в свою чергу, подiляється на: безпосередньо
основне виробництво та допомiжне виробництво. Безпосередньо напрямками виробничьої
дiяльностi Товариства керує правлiння товариства в особi голови правлiння.
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 штатних працiвникiв за 2019 рiк - 434чол., ФОП за 2019рiк
склав 39163,4тис. грн., за 2018 рiк - 34758,3 тис. грн.
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
немає
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
Немає
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду до Товариства пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не
надходили, а умови не розглядалися.

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Амортизацiя основних засобiв, iнших необоротних матерiальних
(крiм малоцiнних
необоротних
матерiальних
активiв
i
бiблiотечних
фондiв)
нараховується
i з
застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається
дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних
засобiв. Облiк
запасiв
ведеться
у
натуральному
та
грошовому
вимiрниках.
Придбанi(отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс за первiсною
вартiстю. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх
здiйснюється за методом ФIФО, за яким оцiнка запасiв базується на припущеннi, що запаси
використовуються у тiй послiдовностi, в якiй вони надходили у ПрАТ (вiдображенi у
бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та
iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiсю перших за часом надходження запасiв. Отримане
цiльове фiнансування изначається доходом протягом тих перiодiв, у яких були
понесенi витрати, пов'язанi з використанням умовцiльового фiнансування. Цiльове фiнансування
капiтальних
iнвестицiй
визначається
доходом
протягом
перiоду
корисного
використаннявiдповiдних об'єктiв iнвестування (основних засобiв, нематерiальних активiв тощо)
пропорцiйно сумi нарахованої амортизацiї цих об'ктiв. З метою контролю за надходженням та
використанням коштiв цiльового фiнансування, ведення синтетичного та аналiтичного
бухгалтерського облiку такого цiльового фiнансування здiйснюється за вiдповiдними
субрахунками рахунку 48 "Цiльове фiнансування i цiльовi надходження" за призначенням та
джерелами надходжень.

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 напрямками дiяльностi Товариства є: виробництво залiзобетонних шпал, напiрних
вiброгiдропресованних труб, труб залiзобетонних безнапiрних, опор онтактної мережi, плит
перекриття. Проектна потужнiсть пiдприємства 214,4 тис.м3 залiзобетонних виробiв
на рiк. На даний час ПрАТ "Гнiванський завод спец залiзобетону" виготовляє продукцiю для
потреб та модернiзацiї залiзничної галузi в загальному об'ємi виробництва пiдприємства. Це,
зокрема, шпали типу Ш1 - 3, СБ3 та стояки для опор контактної мережi залiзниць. Проектна потужнiсть по виготовленню шпал
складає 114,0 тис.м3 в рiк, по виготовленню стоякiв для опор контактної
мережi залiзниць - 12,0 тис.м3 в рiк. Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв
є:

Портландцемент ПрАТ "Iванофранкiвськцемент"
Щебiнь 5/10 ТОВ "Гнiванський гранiтний кар"єр"
Щебiнь 10/20 ТОВ "Гнiванський гранiтний кар"єр" В
Вiдсiв ТОВ "Гнiванський гранiтний кар"єр"
Дрiт високомiцний 3 ВрД ПрАТ"ВО Стальканат Сiлур"
Дрiт високомiцний 5 Вр ТОВ "Стальканат Сiлур"
Металопрокат ТОВ "Техметал"
Гумова сумiш 6190 ТОВ ВО "Сумський з - д ГТВ"
Мастика ТОВ ВТФ "Київський лакофарбовий завод"
Пустотоутворювач ФОП Градомський А.С."
Шайба ПП Яромак
Пiсок ТОВ "Колаба"

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
No з/п
Найменування
Кiлькiсть
Загальна
вартiсть придбання
Вартiсть пiсля переоцiнки
1.
Бетонозмiшувач
PGM1500/1000
2
920000,00
982750,00
2. Система вагова з НГЗ 50кг
1
7500,0
7500,0
3.Опресовщик
ручний
НРГИ25
(Україна)
1
2820,0
2820,0
4.
Апарат
плазмового
рiзання
CUT
60HF
1
15682,33
15682,33
5. Форма плити заборної П6в
1
94593,51
6.
Принтер
Соnon
i
SENSYS
MF
4870DNNE
1
4810,0
4810,0
7. Бункер подачi
1
19000,0
8. Виготовлення конвеєра
1
26812,62
9 .Котел МСД -240
1
45000,0
10.
Прес
вiброформувальний
ВФ1
158200,0
11.
Право
постiйного
користування
зем.
дiл.
24
1
477747,0
477747,0
12. Ноутбук ACER Aspire ES1-531-P1VT 306
1
7588,33
7588,33
13. Ноутбук ACER Aspire ES1-531-P7RM 304 1
7565,83
7565,83
За звiтний перiод Товариство не здiйснювало значних iнвестицiй та вiдчуджень активiв.

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
Товариство має основнi засоби як виробничого, так i не виробничого призначення. Всi основнi
засоби використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного
перiоду становить 26970,0 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться
згiдно облiкової полiтики пiдприємства. Сума зносу на кiнець звiтного перiоду становить 15 114,0
тис. грн. Володiння основними засобами здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi.
Щодо екологiчних питань, то Товариство має вiдповiднi дозвiльнi документи, а саме: дозвiл на
види забруднюючих речовин в атмосферне повiтря та утилiзацiю вiдходiв.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть емiтента впливає вiдсутнiсть замовлень та обiгових коштiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Для фiнансування дiяльностi Товариство використовує власнi обiговi кошти та кошти власного
капiталу

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Договора укладенi в 2019 роцi, якi не виконанi пролонгацiї не пiдлягають. В наступному роцi
укладаються наступнi договора

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 подальшої дiяльностi на найближчий рiк полягає в стабiлiзацiї фiнансового стану
Товариства. Основнi зусилля передбачається спрямувати на вдосконалення структури Товариства
та пiдвищення ефективностi взаємодiї мiж структурними пiдроздiлами АТ "Укрзалiзниця",
збiльшення обсягiв замовлень та мiнiмiзацiї витрат.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
В 2019-2020 роках на пiдприємствi тривали роботи по розробцi та впровадженню наступних
прогресивних методiв та технологiй по виготовленню залiзобетонної продукцiї:
1.
Виготовлення струнопакетiв для виробництва попередньо напружених залiзобетонних
шпал за допомогою широкого клина. Даний клин має особливу форму та ширину у 1,5 рази
бiльшу, нiж у використовуваного досi. Цi особливостi забезпечують меншу обривнiсть

високомiцного дроту пiд час натягу струнопакету, завдяки чому досягається економiчний ефект.
Витрати на придбання широкого клина для однiєї технологiчної лiнiї у 2019 роцi склали
692268,05 грн. з ПДВ. Очiкуваний ефект вiд впровадження широкого клина сягатиме 700 000 грн
на квартал.;
2.
Змiна технологiчної схеми нагрiву води в холодний перiод для виготовлення бетонної
сумiшi. До цього часу пiдiгрiв технологiчної води здiйснювався за допомогою технологiчного
пару у витратних ємностях БЗЦ. Враховуючи той факт, що технологiчний пар продукувався лише
пiд час пропарювання виробiв, пiдiгрiв технологiчної води вiдбувався в iнший, порiвняно з її
використанням, час. Що призводило до неефективного використання властивостей цементiв пiд
час виробництва виробiв.
Тепер пiдiгрiв води вiдбувається в утепленiй ємностi, встановленої на 10-й технологiчнiй лiнiї
цеху шпал та труб, мiсткiстю 27 м3 за допомогою електричних ТЕНiв, сумарною потужнiстю 60
кВт, та технологiчного пару пiд час пропарювання виробiв до температури 65°С. Так як ємнiсть
має мiсткiсть, що перевищує змiнну потребу у водi, це дозволяє стабiльно протягом технологiчної
змiни пiдтримувати температуру води пiд час дозування в межах 55-60°С. Завдяки цьому вдалось
пiдвищити температуру бетонної сумiшi в цеху шпал та труб пiд час укладки в металоформи з
рiвня 5-10°С до 15-20°С, що пришвидшило темпи набору бетону його розпалубкової мiцностi. Це
в свою чергу дає змогу насамперед зменшити витрати цементу та оптимiзувати процеси
пропарювання залiзобетонних виробiв.
Витрати на змiну схеми нагрiву води для виготовлення бетоннох сумiшi для цеху шпал та труб
склали 38000 грн. Очiкуваний ефект вiд змiни технологiчної схеми нагрiву води очiкується на
рiвнi 390 000 грн на мiсяць;
3.
Впровадження у виробництво залiзобетонних шпал хiмiчних добавок. Протягом 2019 року
на завершальному етапi тривали роботи по перевiрцi ефективностi хiмiчних добавок для бетону
шпал. З метою перевiрки забезпечення довговiчностi виробiв було виготовлено дослiднi зразки
бетону та розпочато серiю безпосереднiх випробувань з рядом хiмiчних добавок провiдних
українських та європейських виробникiв. Прямих витрат для закупiвлi хiмдобавок для
дослiджень не було - зразки добавок надано виробниками безкоштовно. Роботи по перевiрцi
морозостiйкостi (200 циклiв заморожування/розморожування) виконуються на даний час
працiвниками пiдприємства у заводськiй лабораторiї. За результатами випробувань будуть
прийнятi рiшення щодо впровадження у виробництво шпал хiмiчних добавок для бетонiв.
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
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та оцiнки
результатiв дiяльностi емiтента не має.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
АТ
"Укрзалiзниця"

Структура

Персональний склад

Органами товариства є:

Пашкевич Р.Я., Шаблiєнко К.В.,
Шевченко О. В., Шаповалова Д. В.,
Ярчук М.В., Лазар Л.В., Коломiєць
А.А., Хардикайнен О.В., Потьомкiн I.М.

1) загальнi збори (вищий орган);
2) наглядова рада;
3) ревiзiйна комiсiя;

4)правлiння.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

Голова наглядової ради

Пашкевич Ремiгiуш Ян

1970

вища

1

2

3

4

Освіта

Стаж
роботи
(років)
6

Найменування
Дата набуття
підприємства,
повноважень
ідентифікаційний код
та термін, на
юридичної особи та посада, який обрано
яку займав
(призначено)
7
8
Член Наукової Ради Iнституту
17.12.2019, 1
залiзниць, Член Наукової
рiк
Ради Iнституту залiзниць

Опис:
Рiшенням акцiонера№52-5/54-8 вiд 17.12.2019р. членом наглядової ради обрано Пашкевича Р.Я. строком на 1 рiк. Часткою в статутному капiталi не
володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа
протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння АТ "Укрзалiзниця"
Перший заступник Голови
Кремiнської районної
державної адмiнiстрацiї
Луганської областi, Перший
17.12.2019, 1
Член наглядової ради
Шаблiєнко Карiна Василiвна
1976
вища
19
заступник Голови
рiк
Кремiнської районної
державної адмiнiстрацiї
Луганської областi
Опис:
Рiшенням акцiонера№52-5/54-8 вiд 17.12.2019р. членом наглядової ради обрано Шаблiєнко К.В. строком на 1 рiк. Часткою в статутному капiталi не
володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа
протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник Голови Кремiнської районної державної адмiнiстрацiї Луганської областi
Служба в Департаментi
захисту економiки
Шевченко Олександр
Нацiональної полiцiї України, 17.12.2019, 1
Член наглядової ради
вища
Вiкторович
Служба в Департаментi
рiк
захисту економiки
Нацiональної полiцiї України
Опис:
Рiшенням акцiонера№52-5/54-8 вiд 17.12.2019р. членом наглядової ради обрано ШаЕвченко О.В. строком на 1 рiк. Часткою в статутному капiталi не
володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа
протягом останнiх п'яти рокiв: служба в Департаментi захисту економiки Нацiональної полiцiї України, перший заступник директора Департаменту
економiчної та iнформацiйної безпеки АТ "Укрзалiзниця"
Член ревiзiйної комiсiї
Шаповалова Дiана
вища
Старший ревiзор та заступник 19.10.2018, 3

Володимирiвна

5

6

начальника вiддiлу служби
контролю та внутрiшнього
аудиту регiональної фiлiї
"Пiвденна залiзниця" ПАТ
"Укрзалiзниця", Старший
ревiзор та заступник
начальника вiддiлу служби
контролю та внутрiшнього
аудиту регiональної фiлiї
"Пiвденна залiзниця" ПАТ
"Укрзалiзниця"

роки

Опис:
Рiшенням акцiонера вiд 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийняте на засiданнi ПАТ "Укрзалiзниця" (протокол вiд 19.10.2018 №Ц-64/78 Ком.т.), отримане
31.10.2018, членом ревiзiйної комiсiї обрано Шаповалову Д.В. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ,
старший ревiзор вiддiлу служби контролю та внутрiшньогго аудиту Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю регiональної фiлiї "Пiвденна
залiзниця"Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця"
Старший ревiзор регiональної
фiлiї "Пiвденно-Захiдна
залiзниця" Департаменту
внутрiшнього аудиту та
контролю ПАТ
19.10.2018, 3
Член ревiзiйної комiсiї
Ярчук Микола Вiкторович
вища
"Укрзалiзниця", Старший
роки
ревiзор регiональної фiлiї
"Пiвденно-Захiдна залiзниця"
Департаменту внутрiшнього
аудиту та контролю ПАТ
"Укрзалiзниця"
Опис:
Рiшенням акцiонера вiд 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийняте на засiданнi ПАТ "Укрзалiзниця" (протокол вiд 19.10.2018 №Ц-64/78 Ком.т.), отримане
31.10.2018, членом ревiзiйної комiсiї обрано Ярчука М.В. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв:старший ревiзор регiональної фiлiї "Пiвденно-Захiдна залiзниця" Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця"
Старший ревiзор регiональної
фiлiї "Пiвденно-Захiдна
Лазар Людмила
залiзниця" Департаменту
19.10.2018, 3
Член ревiзiйної комiсiї
вища
Володимирiвна
внутрiшнього аудиту та
роки
контролю ПАТ
"Укрзалiзниця", Старший

ревiзор регiональної фiлiї
"Пiвденно-Захiдна залiзниця"
Департаменту внутрiшнього
аудиту та контролю ПАТ
"Укрзалiзниця"

7

8

Опис:
Рiшенням акцiонера вiд 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийняте на засiданнi ПАТ "Укрзалiзниця" (протокол вiд 19.10.2018 №Ц-64/78 Ком.т.), отримане
31.10.2018, членом ревiзiйної комiсiї обрано Лазар Л.В. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних
даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:тарший ревiзор
регiональної фiлiї "Пiвденно-Захiдна залiзниця" Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця".
Cтарший ревiзор вiддiлу з
контролю доходiв вiд
вантажних та пасажирських
перевезень регiональної фiлiї
"Пiвденно-Захiдна залiзниця"
Департаменту внутрiшнього
аудиту та контролю ПАТ
Коломiєць Андрiй
"Укрзалiзниця"., Cтарший
19.10.2018, 3
Член ревiзiйної комiсiї
вища
Анатолiйович
ревiзор вiддiлу з контролю
роки
доходiв вiд вантажних та
пасажирських перевезень
регiональної фiлiї
"Пiвденно-Захiдна залiзниця"
Департаменту внутрiшнього
аудиту та контролю ПАТ
"Укрзалiзниця".
Опис:
Рiшенням акцiонера вiд 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийняте на засiданнi ПАТ "Укрзалiзниця" (протокол вiд 19.10.2018 №Ц-64/78 Ком.т.), отримане
31.10.2018, членом ревiзiйної комiсiї обрано Коломiйця А.А.. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв:старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних та пасажирських перевезень регiональної фiлiї "Пiвденно-Захiдна залiзниця"
Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця".

В. о. голови правлiння

Хардикайнен Олег
Володимирович

1973

вища

Заступник директора з питань
безпеки ТОВ "Масс Грейн
Iнвестмед", Заступник
директора з питань безпеки
ТОВ "Масс Грейн Iнвестмед"

08.07.2019, 1
рiк

9

Опис:
Рiшенням наглядової ради ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ" протокол №6 вiд 08.07.2019 згiдно п.1.2 обрано Хардикайнена О.В. членом правлiння
ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ" з 02.08.2019 до 01.08.2020р.включно. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:начальниу
Управлiння безпеки банку та фiнансового монiторингу, заступник директора з питань безпеки ТОВ "Масс Грейн Iнвестмед", директор ТОВ
"IНТЕРКОМГРУП", голова правлiння ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ"
Рiшенням наглядової ради ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ" протокол №6 вiд 08.07.2019 згiдно п.1.3 обрано члена правлiння Хардикайнена О.В. в. о.
голови правлiння ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ" з 02.08.2019 до 01.08.2020р.включно. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв:начальниу Управлiння безпеки банку та фiнансового монiторингу, заступник директора з питань безпеки ТОВ "Масс Грейн Iнвестмед",
директор ТОВ "IНТЕРКОМГРУП", голова правлiння ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ"
Аналiтик з питань фiнансово економiчної безпеки ТОВ
"Масс грейн iнвестмент",
08.08.2019,
Член правлiння
Потьомкiн Iгор Михайлович
вища
Аналiтик з питань фiнансово 1рiк
економiчної безпеки ТОВ
"Масс грейн iнвестмент"
Опис:
Рiшенням засiдання наглядової ради ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ" вiд 08. 08.2019р. протокол N 7, та вiдповiдно до пунктiв 8,9 частини другої статтi
52, частини п'ятої статтi 58 Закону України "Про акцiонернi товариства", п.2 ч.1 та ч.2 статтi. 23 Кодексу законiв про працю України, п.29 Контракту
№73-5/11-4 вiд 12.09.2018, продовжити строк дiї Контракту №73-5/11-4 вiд 12.09.2018, укладеного з членом правлiння ПрАТ "Гнiванський завод
СЗБ" Потьомкiним I.М., до 14 серпня 2020р. включно, з укладанням додаткової угоди. Осаба перебувала на посадi з 15.06.2018. Особа непогашеної
судимостi за корисливi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа за остання п'ять рокiв:дiльничий iнспектор мiлiцiї Подiльське РУ ГУМВС
України у м. Київ, начальник вiддiлу охорони ТОВ "Агенство "ЛУКОМ - А - Україна", керiвник з питань охорони стацiонарних об'єктiв вiддiлу
охорони лiнiйної частини та стацiонарних об'єктiв Управлiння охорони та режиму ПрАТ "УКРТРАНСНАФТА", начальник вiддiлу фiнансового
монiторингу ПАТ "РОДОВIД БАНК", аналiтик з питань фiнансово - економiчної безпеки ТОВ "Масс грейн iнвест", ТОВ "Iнтеркомгруп" (перевiрка
потенцiйних постачальникiв сировини, якостi, участь у державних закупiвлях, взаємодiя з державними контролюючими органами).

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
У короткотермiновiй перспективi планується великий обсяг по вiдновленню зношених та
будiвництво нових об'єктiв транспортної iнфраструктури, насамперед автомобiльних дорiг.
Товариство має намiр скористатись цiєю ситуацiєю та запропонувати ринку продукцiю, що буде
користуватись неодмiнним попитом в умовах розбудови мережi сучасних автомобiльних дорiг.
Це, насамперед, стосується залiзобетонного парапетного огородження типу "Нью-Джерсi",
дорожнiх плит, бордюрiв. З цiєю метою пiдприємство має намiр придбати самохiдну
вiброформувальну машину, що формує вироби методом вiбропресування. Така машина
вiдзначається зручнiстю, надiйнiстю та великою продуктивнiстю у порiвняннi iз традицiйним
методом виробництва бетонних будiвельних елементiв. Машина характеризується простотою в
експлуатацiї та малою кiлькiстю обслуговуючого персоналу. Також дана машина дозволяє
виготовляти не лише бар'єри, а й цiлий ряд iнших виробiв, наприклад блоки вентиляцiйних
каналiв, лотки, бордюри, фундаментнi блоки, кiльця, тощо. А завдяки легкiй та швидкiй замiнi
форми, машина дозволяє диверсифiкувати (переналаштувати) виробництво навiть протягом
одного дня.
Даний iнвестицiйний проект, за умови його реалiзацiї, забезпечить Товариству зростання
обсягiв виробництва, пiдвищення продуктивностi працi, отримання прибуткiв та створення
нових робочих мiсць.
2. Інформація про розвиток емітента
На даний час Товариство перебуває в кризовiй ситуацiї, викликанiй низькою завантаженiстю
iснуючих потужностей по виготовленню залiзобетонної продукцiї. Також на пiдприємствi iснує
багато вiльних виробничих майданчикiв, що виникли внаслiдок лiквiдацiї потужностей по
виготовленню залiзобетонної продукцiї на яку вiдсутнiй попит. Але так як цi вiльнi майданчики
знаходяться в однiй виробничiй будiвлi з iснуючим виробництвом, їх не можливо законсервувати,
а затрати по їх обслуговуванню стають додатковим фiнансовим тягарем, збiльшуючи собiвартiсть
продукцiї, що виготовляється, знижуючи таким чином конкурентну здатнiсть пiдприємства.
Основним напрямком виробничої дiяльностi пiдприємства є виробництво залiзобетонних виробiв
спецiального призначення. Споживачами цих виробiв є органiзацiї, що експлуатують,
обслуговують та будують об'єкти транспортної iнфраструктури
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:
Похiднi цiннi папери вiдсутнi
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
Система внутрiшнього контролю Товариства включає в себе всi внутрiшнi правила,
положення та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення
поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування
пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне
використання активiв пiдприємства, запобiгання шахрайства, вчасне виявлення помилок,
дотримання точностi i повноти бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка достовiрної

фiнансової iнформацiї. Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фiнансової
звiтностi Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у
вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку на пiдставi
фактичних облiкових даних бухгалтерського облiку, з урахуванням необхiдних коригувань, для
забезпечення її вiдповiдностi основним принципам та якiсним харектеристикам, якi
виставляються застосовною концептуальною основою фiнансового звiтування.
Окреме Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента",
яке б узагалюнювало в собi всi заходи контролю, якi здiйснюються в процесi господарської
дiяльностi та пiдходи управлiнського персоналу до управлiння ризиками на Товариствi вiдсутнє.
Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує
свою лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових
iнструментiв. Вiдповiдно до планiв Товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються
за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство не залучає
кредитнi ресурси. Надходжень вiд операцiйної дiяльностi достатньо для своєчасного погашення
зобов'язань. Товариство переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих
банках з надiйною репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний
монiторинг фiнансового стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти. Кредитний
ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових
коштiв та їх еквiвалентiв. Товариство, в основному, здiйснює операцiї тiльки з перевiреними i
кредитоспроможними клiєнтами на внутрiшньому ринку. Окрiм того, керiвництво проводить
додаткову процедуру монiторингу фiнансової iнформацiї про клiєнтiв на щоквартальнiй основi.
Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй. Товариство застосовує
практику корпоративного управлiння у вiдповiдностi до Чинного законодавства та Статуту
Товариства .
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначеної законодавством
вимоги немає
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
Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові

0
Вищим органом товариства є загальнi збори. Повноваження та функцiї загальних
зборiв товариства, пнредбаченi статтею 33 Закону України "Про акцiонернi
товариства", Статутом та внутрiшнiми документами товариства, здiйснюються
акцiонером - ПАТ "Укрзалiзниця" одноосiбно.
Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв,
оформлюються ним письмово ( у формi рiшення правлiння ПАТ "Укрзалiзниця)
Таке рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв товариства.
07 лютого 2018 року Рiшенням ПАТ "Укрзалiзниця" прийняте рiшення, щодо
надання попередньої згоди ПрАТ "Гнiванський завод спецзалiзобетону" на
вчивення значних правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
22 лютого 2018 року Рiшенням ПАТ "Укрзалiзниця" прийняте рiшення, щодо
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Гнiванський завод
спецзалiзобетону" за результатами 2017 року.
22 лютого 2018 року Рiшенням ПАТ "Укрзалiзниця" прийняте рiшення
про затвердження умов цивiльно-правового договору , ща укладатиметься з
членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Гнiванський завод спецзалiзобетону".
26 квiтня 2018 року Рiшенням ПАТ "Укрзалiзниця" прийняте рiшення про
змiну складу Наглядової ради ПрАТ "Гнiванський завод спецзалiзобетону".
26 квiтня 2018 року Рiшенням ПАТ "Укрзалiзниця" прийняте рiшення про
розгляд рiчної звiтностi ПрАТ "Гнiванський завод спецзалiзобетону".
02 травня 2018 року Рiшенням ПАТ "Укрзалiзниця" прийняте рiшення про
обрання виконавчого органу (голови правлння) ПрАТ "Гнiванський завод
спецзалiзобетону".
05 жовтня 2018 року Рiшенням ПАТ "Укрзалiзниця" прийняте рiшення про
укладання додаткової угоди до договору про надання поворотної фiнансової
допомоги ПрАТ "Гнiванський завод спецзалiзобетону".
19 жовтня 2018 року Рiшенням ПАТ "Укрзалiзниця" прийняте рiшення про
змiну складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Гнiванський завод спецзалiзобетону".

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Інше (зазначити)

Ні
X

X
X

У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради

Незалежний член
наглядової ради
X

Залежний член
наглядової ради

Пашкевич Ремiгiуш Ян
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Шаблiєнко Карина Василiвна
X
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Шевченко Олександр Вiкторович
X
Функціональні обов'язки Пашкевич Р.Я. член правлiння АТ "Укрзалiзниця"
Шаблiєнко К.В. начальник вiддiлу органiзацiї дiяльностi
члена наглядової ради
правлiння
Шевченко О.В. перший заступник директора Департаменту
економiчної та iнформацiйної безпеки АТ "Укрзалiзниця"
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Протягом звiтного року вiдбулось 9 засiдань Наглядової ради:
14.02.2019 про внесення змiн до статуту ПрАТ "Гнiванський завод
СЗБ"
28.02.2019 про обрання аудитора Товариства та визначення умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати
його послуг
19.03.2019 про розгляд рiчного звiту ПрАТ "Гнiванський завод
СЗБ" за 2018р.
25.04.20119 про затвердження рiчної iнформацiї ПрАТ
"Гнiванський завод СЗБ" за 2018р.
20.05.2019 про укладання додаткової угоди №2 до договору
№74/2017-ЦЮ вiд 27.07.2017 про надання поворотної фiнансової
допомоги, укладеного мiж ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ" та АТ
"Укрзалiзниця"

08.07.2019 про виконавчий орган ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ"
08.08.2019 про виконавчий орган ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ"
11.09.2019 про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ
"Гнiванський завод СЗБ" значних правочинiв
19.12.2019 про обрання голови наглядової ради ПрАТ
"Гнiванський завод СЗБ" , про обрання секретаря наглядової ради
ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ" , про обррання аудитора
(аудиторської фiрми) ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ" для
проведення аудиторської перевiрки за результатами 2019 року
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X

Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
наглядової ради
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
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)

X
X
X
X

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Персональний склад
Правлiння як
колегiального виконавчого
органу Товариства, який
здiйснює керiвництво його
поточною дiяльнiстю:
Хардикайнен Олег
Володимирович - в.
о.голови правлiння,
Потьомкiн Iгор
Миколайович - член
правлiння.

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Члени Правлiння зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не
еревишувати свої повноваження;
2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України,
Статутом, розподiлом обов'язкiв, внутрiшнiми актами Товариства;
3) виконувати рiшення Загальних зборiв Товариства,
Наглядової ради та Правлiння у межах визначених повноважень;
4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за
запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях
Наглядової ради, завчасно повiдомляти голову Правлiння про
неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням
причини;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та
процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв,
стосовно яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної
полiтики, не розголошувати комерцiйну та банкiвську таємницю,
а також iншу конфеденцiйну iнформацiю;
7) не

використовувати своє службове становище та

iнформацiю про дiяльнiсть Товариства у власних iнтересах, а
також допускати використання iнформацiї стороннiми особами у
власних iнтересах;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до
засiдання Правлiння в межах питань, що належать до компетенцiї
окремого члена Правлiння;
9) завчасно готуватися до засiдань Правлiння, зокрема
знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати
та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати та вiдповiдати за напрям роботи та
спрямовувати дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства,
пiдпорядкованих вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв;
11) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi та
Правлiнню звiти про дiяльнiсть Товариства вiдповiдно до
компетенцiї.

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства
Оцінка роботи
виконавчого органу
Примітки
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 4 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
так
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
так
ні
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
так
ні
так
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

X
X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок цінних безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
паперів або через
ьо в
запит акціонерног
зборах
особу, яка
акціонерно акціоне
о
провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
ні
так
ні
ні
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
ні
ні
ні
ні
ні
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
ні
ні
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
ні
ні
ні
ні
ні
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
ні
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
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
Інше (зазначити)
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 та більше
X
10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
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

1

АТ "Укрзалiзниця"

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)

100

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента

Загальна
кількість акцій

Кількість акцій
з обмеженнями

92 883 000

0

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

Кiлькiсть акцiй з обмеженнями
немає

Опис
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовими особами органiв управлiння Товариства є:
голова та члени наглядової ради;
голова та члени правлiння;
голова та члени ревiзiйної комiсiї.

До складу Наглядової ради обираються особи, якi представляють iнтереси акцiонера
Товариства (далi - представники акцiонера), та/або незалежнi директори. Порядок дiяльностi
представника акцiонера в Наглядовiй радi визначається самим акцiонером Товариства.
Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який
час переобрати голову наглядової ради.
Наглядова рада не пiзнiше термiну, визначеного законодавством України, має включати двох
незалежних директорiв. Незалежними директорами можуть бути обранi особи, якi вiдповiдають
критерiям, встановленим законом.
Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера Товариства, може бути замiнений
акцiонером у будь-який час.
У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера - повноваження вiдкликаного
члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з
моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера Товариства.
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення
повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше
половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами
Товариства, Товариство протягом 3 мiсяцiв має iнiцiювати перед Загальними зборами Товариства
обрання решти членiв Наглядової ради.
Члени Наглядової ради обираються строком на 3 роки.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1)

за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi;

2)

в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3)
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
4)
в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим;
5)
у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової
ради, який є представником акцiонера.
У випадках, передбачених п.п. 2) та 3) член Наглядової ради зобов'язаний протягом 7
календарних днiв у письмовiй формi повiдомити Правлiння та Наглядову раду Товариства про
настання таких обставин.

Правлiння пiдзвiтне загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх
рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених законодавством України та
Статутом.
Правлiння дiє на колегiальних засадах. Голова та члени Правлiння обираються Загальними
зборами Товариства на строк, визначений контрактом.
Повноваження голови, членiв Правлiння можуть бути припиненi достроково у випадках,
передбачених законодавством України та контрактом.
Члени Правлiння можуть бути вiдстороненi вiд виконання своїх обов'язкiв з пiдстав,
передбачених Положенням та вiдповiдно до вимог законодавства.
Ревiзiйна
комiсiя
є
органом
Товариства,
який
здiйснює
контроль
за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї призначаються вищим
органом.
Вищий орган може прийняти рiшення про дострокове припинення повноваження членiв
ревiзiйної комiсiї (з одночасним припиненням договорiв з ними) та одночасно обрання нових
членiв.
Членами ревiзiйної комiсiї Товариства не можуть бути члени наглядової ради, члени
правлiння, корпоративний секретар та особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi.
Члени ревiзiйної комiсiї обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну
дiєздатнiсть, строком на 3 (три) роки. Ревiзiйна комiсiя здiйснює свої повноваження до обрання
нового складу ревiзiйної комiсiї.
До складу ревiзiйної комiсiї входять голова, заступник голов, секретар та члени ревiзiйної

комiсiї.
Голова, заступник голови та секретар ревiзiйної комiсiї обираються на першому засiданнi
ревiзiйної комiсiї членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного
складу. Переобрання голови, заступника голови та секретара ревiзiйної комiсiї здiйснюється
членами ревiзiйної комiсiї простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу.
У разi, якщо в процесi роботи ревiзiйної комiсiї кiлькiсть її членiв стає меншою 1/2 вiд
загальної кiлькостi, члени ревiзiйної комiсiї, що залишилися у її складi зобов'язанi протягом 3
днiв з дати, коли про це стало вiдомо, надати письмову вимогу до Товариства про скликання
позачергових загальних зборiв з метою обрання нового складу ревiзiйної комiсiї.
Одна i та сама особа може обиратися до складу ревiзiйної комiсiї неодноразово.
Вищий орган вправi достроково припинити повноваження окремих членiв ревiзiйної комiсiї в
разi вчинення ними недобросовiсних дiй або заподiяння шкоди Товариству.

9) повноваження посадових осіб емітента
Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження:
1)
органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи,
затвердженого Наглядовою радою;
2)

скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань;

3)
розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради та визначає обсяг повноважень щодо
здiйснення частини функцiй голови Наглядової ради;
4)
пiдписує документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi
вiдповiдно до її рiшень;
5)
органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, координує дiяльнiсть i зв'язки
комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства;
6)
здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї поточної дiяльностi Наглядової ради в
межах її повноважень.
У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження
здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
Повноваження членiв Наглядової ради :
Члени Наглядової ради мають право:
1)

брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;

2)

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для

виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також
копiї документiв фiлiй та дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та
документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 календарних днiв з дати отримання
Товариством вiдповiдного запиту на адресу Товариства;
3)

вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;

4)

надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради;

5)
викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв Правлiння, членiв Ревiзiйної
комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування;
6)

здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства;

7)

вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань;

8)
iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських
перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та дочiрнiх пiдприємств;
9)
давати оцiнку дiяльностi Правлiння Товариства, у тому числi голови або члена Правлiння
чи роботи Правлiння в цiлому;
11)

вносити Загальним зборам Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;

12)
за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати
будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю,
будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються
дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних
пiдроздiлiв Товариства;
13)
iнiцiювати проведення позачергових засiдань Правлiння Товариства з метою розгляду
питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень.
Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську дiяльнiсть Товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1)
дiяти добросовiсно й розумно в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх
повноважень;
2)
дотримуватись у своїй дiяльностi вимог законодавства України, Статуту, цього
Положення;.
3)

виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами Товариства та Наглядовою радою;

4)
особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi в засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5)
дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладання правочинiв,
у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);

6)
погоджувати господарськi договори та проведення операцiй щодо розпорядження
нерухомим майном, погодження яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до
законодавства України та Статуту;
7)

розглядати та погоджувати звiти, якi подає Правлiння за квартал, рiк;

8)

щорiчно звiтувати перед Загальними зборами Товариства;

9)
дотримуватись всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу,
безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її уа своїх
iнтересах або iнтересах третiх осiб;
10)
повiдомити протягом 7 календарних днiв у письмовiй формi Наглядову раду та
Правлiння Товариства про змiну посади та мiсця роботи;
11)
своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, Наглядовiй радi повну й точну
iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства.

Голова Правлiння вiдповiдно до рiшень Правлiння:
1) органiзовує та забезпечує виконання рiшень Правлiння, виконання рiшень
Загальних зборiв та Наглядової ради, несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень
Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства;
2) органiзовує пiдготовку питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та
Загальних зборiв;
3) забезпечує органiзацiю роботи з розроблення та подання Наглядовiй радi
фiнансової звiтностi, рiчного фiнансового плану та звiту про його виконання;
4) органiзовує засiдання Правлiння;
5) забезпечує вiдповiднiсть дiяльностi Товариства вимогам законодавства України та
Статуту;
6) у межах своїх повноважень розпоряджається коштами Товариства та пiдписує
банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства;
7) у межах своїх повноважень видає довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства, у
тому числi самостiйно визначає осiб, якi будуть представляти Товариство;
8) представляє iнтереси Товариства в Українi та за її межами;
9) укладає та розриває трудовi договори з керiвниками фiлiй, представництв, iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, визначає їхнi повноваження;
10) представляє Товариство у вiдносинах з державними органами, органами мiсцевого

самоврядування, юридичними та фiзичними особами, мiжнародними органiзацiями;
11) укладає договори (контракти) та вчиняє iншi правочини вiд iменi Товариства в межах
повноважень, передбачених законодавством, Статутом i внутрiшнiми документами Товариства, у
спосiб, встановлений законодавством України i Статутом;
12) визначає функцiї та обов'язки членiв Правлiння, розмежовує їхнi повноваження;
13) вiдкриває та закриває в установах банкiв рахунки Товариства;
14) органiзовує ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, оперативного та
управлiнського облiку i складення звiтностi, рiчного фiнансового плану Товариства та звiту про
його виконання;
15) встановлює порядок укладання та пiдписання договорiв i вчинення iнших правочинiв вiд
iменi Товариства;
16) видає i пiдписує в межах своїх повноважень вiд iменi Товариства накази та iншi
розпорядчi документи, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
17) бере участь у пiдготовцi, пiдписує i забезпечує виконання колективного договору
Товариства;
18) забезпечує виконання зобов'язань Товариства перед державним i мiсцевим бюджетами
та контрагентами у господарськiй дiяльностi;
19) забезпечує охорону державної таємницi, роботу з технiчного захисту iнформацiї та
спецiальних видiв зв'язку в структурних пiдроздiлах Товариства, фiлiях, представництвах, iнших
вiдокремлених пiдроздiлах Товариства;
20) органiзовує захист службової iнформацiї Товариства;
21) органiзовує збереження мобiлiзацiйного резерву в Товариствi;
22) вирiшує питання добору, пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв;
23) може подавати Загальним зборам кандидатури осiб для обрання їх до складу Правлiння;
24) забезпечує в установленому законодавством порядку здiйснення заходiв з мобiлiзацiйної
пiдготовки та цивiльного захисту вiдповiдно до встановлених завдань;
25) органiзовує заходи щодо захисту об'єктiв, працiвникiв Товариства вiд терористичних актiв
i контролює проведення такої роботи;
26) органiзовує та контролює здiйснення в Товариствi заходiв щодо забезпечення екологiчної,
техногенної, пожежної безпеки та iнших заходiв з питань цивiльного захисту, охорони
навколишнього природного середовища, а також iз забезпечення охорони працi;
27) пiдписує вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв цивiльно-правовi
договори з головою та членами Наглядової ради i головою та членами Ревiзiйної комiсiї щодо
виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї на умовах,

затверджених Загальними зборами;
28) призначає та звiльняє працiвникiв Товариства, а також приймає iншi кадровi рiшення з
урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом;
29) приймає рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або
послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує еквiвалент 50 000 (п'ятдесят тисяч)
доларiв США за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення такого
правочину;
30) у межах своїх повноважень розпоряджається майном Товариства;
31) здiйснює списання повнiстю амортизованого майна (основних засобiв та нематерiальних
активiв), первiсна (переоцiнена) вартiсть яких становить менш як 10 000 грн, у порядку та з
урахуванням обмежень, визначених законодавством України;
32) укладає договiр з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв;
33) органiзовує та забезпечує отримання Товариством лiцензiй та iнших дозвiльних
документiв для забезпечення дiяльностi Товариства;
34) вживає заходiв з досудового врегулювання спорiв, пiдписує позовнi заяви, скарги та всi
документи, що стосуються судових розглядiв; позовiв та скарг, представляє iнтереси Товариства в
судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi,
у тому числi з правом повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов,
змiнювати пiдставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду,
подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних
дiй iншiй особi тощо;
35) органiзовує вiйськовий облiк працiвникiв Товариства та мобiлiзацiйнi заходи вiдповiдно до
вимог законодавства з метою збереження мобiлiзацiйних потужностей та запасiв мобiлiзацiйного
матерiального резерву;
36) здiйснює вiдповiдно до рiшень Правлiння iншi функцiї, необхiднi для досягнення мети
дiяльностi Товариства та забезпечення його поточної дiяльностi.

Члени Правлiння зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не еревишувати свої повноваження;
2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом, розподiлом обов'язкiв,
внутрiшнiми актами Товариства;
3) виконувати рiшення Загальних зборiв Товариства, Наглядової ради та Правлiння у межах
визначених повноважень;
4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової
ради - у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти голову Правлiння про неможливiсть
участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини;

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та
здiйснення правочинiв, стосовно яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики, не розголошувати
комерцiйну та банкiвську таємницю, а також iншу конфеденцiйну iнформацiю;
7) не
використовувати своє службове становище та iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства у власних iнтересах, а також допускати використання iнформацiї стороннiми особами
у власних iнтересах;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах
питань, що належать до компетенцiї окремого члена Правлiння;
9) завчасно готуватися до засiдань Правлiння, зокрема знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати та вiдповiдати за напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть структурних
пiдроздiлiв Товариства, пiдпорядкованих вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв;
11) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi та Правлiнню звiти про дiяльнiсть
Товариства вiдповiдно до компетенцiї.

Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
пiдсумками року. Iншi перевiрки здiйснюються ревiзiйною комiсiєю з власної iнiцiативи, за
рiшенням вищого органу, наглядової ради, правлiння.

Голова ревiзiйної комiсiї:
1) органiзує роботу ревiзiйної комiсiї;
2) скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,
органiзовує ведення протоколiв засiдань ревiзiйної комiсiї;
3) доповiдає про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок вищому органу;
4) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства.

Члени ревiзiйної комiсiї мають право:
1) отримувати вiд посадових осiб Товариства матерiали, бухгалтерськi та iншi документи,
необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй протягом 5 днiв з дати подання
письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;

2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо
питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх
фактичну наявнiсть;
4) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
Члени ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
1) брати участь у ревiзiях, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї Завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi у ревiзiях, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини
вiдсутностi;
2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi, правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають
доступу де такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх
осiб.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій
Акцiя проста
бездокументарна iменна

Примітки:

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

92 883 000

1,00

Права та обов'язки
Управлiння капiталом - Полiтика управлiння капiталом
направлена на забезпечення i пiдтримання оптимальної
структури капiталу для скорочення загальних витрат на
капiтал, якi виникають, та гнучкостi у питаннях доступу
до ринкiв капiталу. Керiвництво здiйснює регулярний
монiторинг структури капiталу i може вносити
коригування у полiтику та цiлi управлiння капiталом з
урахуванням змiн в операцiйному середовищi,
тенденцiях ринку або своєї стратегiї розвитку.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
не має

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
09.01.2013
Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
1/2013

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
4
Нацiональна комiсiя з
4000166490
цiнних паперiв та
фондового ринку
В 2019 р. Товариство не здiйснювало випуск акцiй

Тип цінного
папера
5
Акція проста
бездокумента
рна іменна

Форма
існування
та форма
випуску
6
Бездокумент
арні іменні

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

7
1

8
92 883 00
0

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

9
92 883 000

10
100

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
104 349
89 792
49 630
48 049
50 173
38 395
3 180
2 387
0
0
1 366
961
5 075

4 592

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
104 349
89 792
49 630
48 049
50 173
38 395
3 180
2 387
0
0
1 366
961
5 075

4 592

4 902
4 455
0
0
4 902
4 455
21
11
0
0
21
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
84
0
0
84
84
68
42
0
0
68
42
109 424
94 384
0
0
109 424
94 384
Термiни та умови користування основними засобами (за
основними групами): не менше мiнiмально допустимих: будiвлi 20рокiв,
споруди 15 рокiв, передавальнi пристрої 10 рокiв, машини та обладнання
5 рокiв, транспортнi засоби 5 рокiв, iншi основнi засоби 12 рокiв

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
20 459
6 164
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
92 883
92 883
Скоригований статутний капітал
92 883
92 883
(тис.грн)
Балансова вартiсть активiв за 2019 рiк складає 158 477, 0 тис. грн. Балансова вартiсть
Опис
зобов'язань - 138 018,0 тис. грн.
Балансова вартiсть активiв за 2018 рiк складає 97 235, 0 тис. грн. Балансова вартiсть
зобов'язань - 91 071,0 тис. грн.
Висновок

Чистi активи за 2019 рiк склали - 20459,0 тис. грн., що не дало можливостi в повнiй мiрi
здiйснити розрахунки по зобов'язаннят за 2018 рiк.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
0

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

30.12.1899

0

0

Дата
виникнення

Дата
погашення
X
30.12.1899

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
0
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
0
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
0
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899
X

0
0

0
X

30.12.1899
X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

X

30.12.1899

X

13 662

X

X

X

0

X

X

X
106 839
X
X
120 501
X
До складу iнших зобов'язань входять:

X
X

поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями - 33881
за товари, роботи, послуги - 16085
з оплати працi - 4144
зi страхування - 1088
за одержаними авансами - 44939
iншi поточнi зобов'язання - 6702

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

Основні
види
продукції

1
1
2
3

2
Шпали
Опори
Всього

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
17,46
1,84
20,33

у грошовій формі
(тис.грн)
4
121753
27481
154711

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
78,7
17,8
100

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
17,71
125491
79,6
1,73
23531
14,9
20,57
157602
100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1

2
Виробнича собiвартiсть
реалiзованої продукцiї
Матерiали
Паливо та електроенергiя
Амортизацiя
ФОП з нарахуваннями
Iншi витрати

2
3
4
5
6

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
100
59,6
4,4
8,4
26,4
1,2

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, Україна, Київська обл.,
Київський р-н, м. Київ, Б. Грiнченка 3
д/н

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
фондового ринку
інший документ
19.09.2006
Дата видачі ліцензії або іншого документа
044-279-66-51
Міжміський код та телефон
044-279-13-22
Факс
Депозитарна дiяльнiсть
Вид діяльності
Публiчне
акцiонерне
товариство
Опис
"Нацiональний депозитарiй України"
надає
послуги
щодо
ведення
депозитарного
обiгу
емiсiйниї
цiнних
паперiв
товариства.
Дiяльнiсть Публiчного акцiонерного
товариства
"Нацiональний
депозитарiй України" не
пiдлягає
лiцензiванню
та
здiйснюється
вiдповiдно до Правил Центрального
депозитарiю
та
Регламенту
провадження
депозитарної
дiяльностi Центрального депозитарiю
цiнних
паперiв .
Договiр
iз
зберiгачем цiнних паперiв в процесi
укладання.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

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

1
1

2
27.03.2019

3
АТ "Укрзалiзниця"

4
338 000

5
97 235

Опис:

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

Предмет
правочину

6
348

7
Реалiзацiя продукцiї

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
попереднього
надання згоди
на вчинення
значних
правочинів в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
19.04.2019

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

9
http://gnivanszb.com.
ua/

Рiшенням правлiння АТ "Укрзалiзниця" (протокол вiд 15.03.2018року N Ц-46/24 Ком.т.) отриманого 19.04.2019 року вирiшено попередньо надати згоду на вчинення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися приватним акцiонерним товариством "Гнiванський завод спецзалiзобетону" протягом 2019 року, предметом яких є виконання робiт,
надання послуг та/або постачання продукцiї на замовлення АТ "Укрзалiзниця"( ру тому числi в особi його фiлiй), що безпосередньо виконуються, надаються та/або
виробляються приватним акцiонерним товариством "Гнiванський завод спецзалiзобетону", з граничною сукупною вартiстю 338 (триста тридцять вiсiм) млн. грн.

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
15.10.2019

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

3
АТ
"Укрзалiзниця
"

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

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

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

Предмет
правочину

Дата
вчинення
правочину

4
39 000

5
153 742

6
254

7
Позика

8
15.10.2019

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
надання згоди
на вчинення
значних
правочинів в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
9
15.10.2019

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо надання згоди
на вчинення
значних
правочинів

10
http://gnivanszb.com.
ua

Опис:
Рiшенням правлiння АТ "Укрзалiзниця" (протокол вiд 12.09.2019 Ком.т. отриманого 15.10.2019 рокувирiшено надати згоду на вчинення ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ"
правочину, а саме: укласти в якостi позичальника додаткову угоду №2 до договору вiд 27.07.2017 № 74/2017-ЦЮ.

2

17.10.2019

АТ
"Укрзазiзниця
"

80 473 400

153 742

52 300

Публiчнi
закупiвлi

Опис:
Рiшенням правлiння АТ "Укрзалiзниця" , оформленого протоколом засiдання правлiння вiд 04.10.2019 №Ц-46/90
Ком.т. вирiшено попередньо надати ПрАТ "гнiванський завод СЗБ" згоду на вчинення значних правочинiв iз
закупiвлi матерiалiв та сировини(портландцементу ПЦI-500Н, дроту перiодичного профiлю iз вуглецевої сталi для
армування попередньо напружених залiзобетонних шпал (дрiт 3ВрД 1400), дроту дроту перiодичного профiлю iз
вуглецевої сталi для армування попередньо напружених залiзобетонних шпал(дрiт 5 ВрД 1400), прокату арматурного,
пустотоутворювача закладного ПЗШ-3, пiску дрiбного, щебеню рiзної фракцiї, шайби закладної П-подiбної типу
ШЗП-2):
в обсягах, необхiдних для виконання товариством планових виробничих показникiв за програмою вiдновлення
платоспроможностi ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ", затвердженою рiшенням правлiння АТ "Укрзалiзниця" вiд
25.07.2019 (протокол №Ц-46/73 Ком.т.);
за цiнами, визначеними в результатi здiйснення процндур публiчних закупiвель, за умови забезпечення виконання
планових показникiв рентабельностi згiдно з програмою вiдновлення платоспроможностi ПрАТ "Гнiванський завод
СЗБ";
на граничну сукупну суму до 80 473 400 грн.00 коп. без ПДВ

17.10.2019

17.10.2019

http://gnivanszb.com.
ua/

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Гнiванський завод спецзалiзобетону"
Вінницька область, м.Гнiвань

Територія
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
господарювання
Виготовлення виробів із бетону для
Вид економічної
будівництва
діяльності
Середня кількість працівників: 437
Адреса, телефон: 23310 м. Гнiвань, Промислова 15, 3-36-76
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

Дата

КОДИ
31.12.2019

за ЄДРПОУ

00282435

за КОАТУУ

0524510500

за КОПФГ

230

за КВЕД

23.61

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

26 943
26 943
(0)
389
109 340
109 340
(0)
0
0
(0)
0
0
(0)

26 938
26 970
( 32 )
365
94 300
109 414
( 15 114 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
136 672

0
121 603

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

19 945
11 584
461
7 900
0
0
0
0

26 339
17 569
593
8 177
0
0
0
0

1125

1 447

6 501

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

134
364
364
0
0
195
0
124
2
122
6
0

824
364
364
0
0
230
0
2 266
10
2 256
5
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
6 460
28 675

0
0
0
0
345
36 874

1200

0

0

1300

165 347

158 477
На кінець
звітного
періоду
4
92 883
0
61 181
0
0
0
483
-134 088
(0)
(0)
0
20 459

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

92 883
0
61 181
0
0
0
483
-114 356
(0)
(0)
0
40 191

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Керівник

О.В. Хардикайнен

Головний бухгалтер

Л.А. Скиба

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

12 837
0
0
11 321
4 141
4 141
0
0
0

15 037
0
0
0
2 480
2 480
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
28 299

0
0
0
0
0
0
0
17 517

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

8 235
16 020
7 539
0
966
5 674
51 949
0
0
0
6 103
0
0
371
96 857

33 881
16 085
13 662
0
1 088
4 144
44 939
0
0
0
6 145
0
0
557
120 501

1700

0

0

1800
1900

0
165 347

0
158 477

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Гнiванський завод спецзалiзобетону"

Дата

КОДИ
31.12.2019

за ЄДРПОУ

00282435

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

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

157 602

134 445

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 154 890 )
(0)

( 142 524 )
(0)

2090

2 712

0

2095

(0)

( 8 079 )

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
1 372

0
0
0
1 099

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 8 112 )
( 4 544 )
( 14 515 )

( 6 017 )
( 3 298 )
( 11 264 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200
2220

( 23 087 )
0
4 019

( 27 559 )
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
( 641 )
(0)
(0)
0

32
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

0

0

2295
2300

( 19 709 )
-2 200

( 27 527 )
80

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 21 909 )

( 27 447 )

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

2 177
2 177

0
0

(0)

(0)

2 177
-19 732

0
-27 447

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
100 808
Витрати на оплату праці
2505
39 583
Відрахування на соціальні заходи
2510
7 829
Амортизація
2515
15 146
Інші операційні витрати
2520
18 230
Разом
2550
181 596
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
92 883 000
92 883 000
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
103 135
34 758
7 646
2 539
14 226
162 304
За аналогічний
період
попереднього
року
4
92 883 000
92 883 000
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник

О.В. Хардикайнен

Головний бухгалтер

Л.А. Скиба

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ (ПРИМIТКИ)
ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА МСФЗ
ЗА 2019 РIК
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Гнiванський завод спецзалiзобетону"

1.

Iнформацiя про Товариство та основа пiдготовки фiнансової звiтностi за 2019 рiк

У цих пояснювальних примiтках наводиться додаткова iнформацiя, розкриття якої
вимагається Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №
996-XIV вiд 16.07.1999 року, iз змiнами i доповненнями, i Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi, i яка не мiститься у формах фiнансової звiтностi: Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
станом на 31.12.2019 р., Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 р., Звiт
про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 р., Звiт про власний капiтал за 2019р.

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно за МСФЗ вимагало використання певних ключових
бухгалтерських оцiнок. Окрiм цього, вiд управлiнського персоналу вимагалося впровадження
певних дiй в процесi застосування облiкової полiтики акцiонерного товариства. Складнi питання,
що бiльшою мiрою вимагають вживання першочергових дiй, а також тi оцiнки i пропозицiї, якi
можуть iстотно вплинути на фiнансову звiтнiсть, розкритi товариством у примiтках до фiнансової
звiтностi.

1.1.Iнформацiя про товариство

Повне найменуванняПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГНIВАНСЬКИЙ ЗАВОД
СПЕЦЗАЛIЗОБЕТОНУ"
Код за ЄДРПОУ

00282435

Органiзацiйно-правова форма

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Дата проведення державної реєстрацiї

16 ЖОВТНЯ 2001 РОКУ
Мiсце проведення державної реєстрацiї ТИВРIIВСЬКА
АДМIНIСТРАЦIЯ ВIННИЦЬКОЇ ОБЛАСТI

РАЙОННА

ДЕРЖАВНА

Мiсцезнаходження 23310, ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ТИВРIВСЬКИЙ РАЙОН, М. ГНIВАНЬ,
ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, 15, ТЕЛ. (04355 3-36-76 , E-MEIL:gnivanszb@ukrpost.ua
Середню кiлькiсть працiвникiв пiдприємства

437

Короткий опис основної дiяльностi пiдприємства
БЕТОНУ ДЛЯ БУДIВНИЦТВА

23.61

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБIВ IЗ

Дата затвердження фiнансової
звiтностi керiвництвом акцiонерного товариства ДАНА ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ СТАНОМ НА
31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ, ПIДГОТОВЛЕНА ЗГIДНО МСФЗ ТА ЗАТВЕРДЖЕНА
КЕРЕВНИЦТВОМ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
28
ЛЮТОГО 2020 РОКУ

Прiзвища та iмена посадових осiб i голови правлiння акцiонерного товариства

№ п/п Посада

Прiзвища iм'я по батьковi

1

Голова правлiння

Хардикайнен Олег Володимирович

2

Голова наглядової ради

Пашкевич Ремiгiус Ян

4

Головний бухгалтер

Скиба Лариса Анатолiївна

5

Голова ревiзiйної комiсiї

Не обраний

Товариство має своїми основними цiлями отримання прибутку вiд виробництва виробiв iз бетону
для будiвництва.
Валютою звiтностi є гривня.
Звiтнiсть подано в тисячах гривень без десяткових знакiв.

Пiсля дати затвердження можливiсть внесення змiн в цю фiнансову звiтнiсть не передбачена
вiдповiдно до МСБО 10.

2. Економiчне середовище, в якому Товариство проводить свою дiяльнiсть
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує
демонструвати особливостi, характернi для перехiдної економiки. Цi особливостi включають,
крiм iншого, наявнiсть валюти, що не є вiльно конвертованою за межами України, валютнi
обмеження i контроль, вiдносно високу iнфляцiю i високi процентнi ставки. Стабiльнiсть
української економiки буде в значнiй мiрi залежати вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на
реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього
економiчна дiяльнiсть в Українi пов'язана з ризиками, якi не є типовими для розвинених країн.
Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного
зростання у свiтовiй економiцi. На сьогоднiшнiй день економiка України переживає важкий етап
економiчної та полiтичної кризи. На українську економiку впливають ринковi коливання та
зниження темпiв економiчного розвитку. Наслiдки фiнансової кризи призвели до нестабiльностi
на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi у банкiвському секторi, ускладнення умов
кредитування в Українi, що впливає на економiчний та iнвестицiйний клiмат всерединi країни.
Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також вiд змiн у
податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi допускає рiзнi тлумачення та часто
змiнюється, податковi реформи в Українi тривають.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на фiнансовий сектор
та iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на
майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що воно вживає всiх необхiдних
заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства.

3. Новi стандарти, що набули чинностi з 1 сiчня 2019 року

МСФЗ 16 "Оренда" застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, що
починається з або пiсля 1 сiчня 2019 року. Стандарт замiнює МСБО 17 "Оренда", Тлумачення
КТМФЗ 4 "Визначення наявностi в договорi ознак оренди", Тлумачення ПКТ 15 "Операцiйна
оренда - заохочення" та Роз'яснення ПКТ 27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну
форму угоди про оренду". МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання i розкриття
iнформацiї про оренду та вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з
використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно до порядку облiку, передбаченому в
МСБО 17 для фiнансової оренди.
Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для
орендарiв: щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i
короткострокової оренди (тобто оренди зi строком не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди

орендар визнаватиме зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання з оренди), а також
актив, що представляє право користування базовим активом протягом строку оренди (тобто актив
у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати вiдсотковi витрати за
зобов'язанням з оренди окремо вiд витрат з амортизацiї активу у формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї
(наприклад, змiни строкiв оренди, змiни майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу
або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар
враховуватиме суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу у формi права
користування. Порядок облiку для орендодавцiв, вiдповiдно до МСФЗ 16, практично не
змiниться, порiвняно з чинними вимогами МСБО 17. Орендодавцi продовжуватимуть
класифiкувати оренду, використовуючи тi самi принципи класифiкацiї, що й у МСБО 17,
видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну та фiнансову.
Змiни до стандартiв, що були випущенi та набули чинностi з 1 сiчня 2019 року i пiзнiше:
Поправки до МСФЗ 9 "Особливостi передплати з негативним вiдшкодуванням" вступили в силу з
1 сiчня 2019 року, з можливiстю дострокового застосування. Вiдповiдно до МСФЗ 9, борговий
iнструмент може бути оцiнений за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю
через iнший сукупний дохiд, за умови, що договiрнi грошовi потоки є "виключно платежами
основної суми та вiдсоткiв за основною сумою заборгованостi" (критерiй SPPI) та iнструмент
утримується в межах вiдповiдної бiзнес-моделi для цiєї класифiкацiї. Поправки до МСФЗ 9
пояснюють, що фiнансовий актив не вiдповiдає критерiю SPPI, незалежно вiд подiї або
обставини, що викликає дострокове розiрвання контракту, i незалежно вiд того, яка сторона
сплачує або отримує розумну компенсацiю за дострокове розiрвання контракту. Поправки
повиннi бути застосованi ретроспективно. Цi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть
Товариство.
Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в
асоцiйованi пiдприємства" були випущенi в вереснi 2014 року, а в груднi 2015 року дату набуття
чинностi поправок було перенесено не невизначений строк до завершення проекту дослiдження у
вiдношеннi методу участi в капiталi (дострокове застосування допускається). Поправки
розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю над
дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованiй органiзацiї або спiльному пiдприємству.
Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають внаслiдок продажу або внесення
активiв, якi представляють собою бiзнес, згiдно з визначенням МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу", в
угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються
в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або передачi
активiв, що не представляють собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у
iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованiй органiзацiї або спiльному пiдприємствi. У
зв'язку з невизначеним строком набуття чинностi поправок до МСФЗ 10 та МСБО 28,
управлiнський персонал Товариства не розглядав питання, чи буде суттєвим вплив застосування
цих поправок на фiнансову звiтнiсть Товариства в майбутньому.
Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" стосуються бухгалтерського облiку, коли
доповнення, скорочення або врегулювання планiв вiдбувається протягом звiтного перiоду.
Поправки вказують на те, що, коли доповнення, скорочення або врегулювання планiв
вiдбуваються протягом рiчного звiтного перiоду, суб'єкт господарювання зобов'язаний:
- визначити вартiсть поточного обслуговування протягом решти перiоду пiсля доповнення,
скорочення або врегулювання планiв, використовуючи актуальнi припущення, використанi для
переоцiнки чистого встановленого зобов'язання, що вiдображає переваги, запропонованi згiдно з
планом та активами плану пiсля цiєї подiї;

- визначити чистий вiдсоток за залишком перiоду пiсля доповнення, скорочення або
врегулювання планiв, використовуючи: чисте встановлене зобов'язання, що вiдображає вигоди,
запропонованi за планом, i активи плану пiсля цiєї подiї; i ставку дисконту, яка використовується
для переоцiнки чистого встановленого зобов'язання.
Поправки також роз'яснюють, що суб'єкт господарювання спочатку визначає будь-якi
витрати за минулi послуги, або прибуток або збиток при розрахунках, не враховуючи вплив
максимального обсягу активiв. Ця сума визнається у прибутку або збитку. Пiсля цього суб'єкт
господарювання визначає вплив граничної величини активiв пiсля змiни, згортання або
погашення плану. Будь-яка змiна в цьому вiдношеннi, за винятком сум, включених до чистого
вiдсотка, визнається в iншому сукупному доходi. Поправки застосовуються до доповнення,
скорочення або врегулювання планiв, що вiдбуваються на початку або пiсля початку першого
рiчного звiтного перiоду, який починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з дозволом
дострокового застосування. Цi поправки застосовуватимуться лише до будь-яких майбутнiх
доповнень, скорочень або врегулювання планiв Товариства.
Поправки до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" роз'яснюють, що
суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" до довгострокових
iнвестицiй в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства, до яких метод власного капiталу не
застосовується, але якi, по сутi, є частиною чистих iнвестицiй в асоцiйоване або спiльне
пiдприємство. Дане роз'яснення актуальне, оскiльки мається на увазi, що модель очiкуваних
кредитних збиткiв, наведена в МСФЗ 9, застосовується до таких довгострокових iнвестицiй.
Поправки також роз'яснюють, що при застосуваннi МСФЗ 9 суб'єкт господарювання не враховує
будь-якi збитки асоцiйованого або спiльного пiдприємства, або будь-якi збитки вiд знецiнення
чистої iнвестицiї, якi визнаються як коригування чистих iнвестицiй пiдприємства в асоцiйоване
або спiльне пiдприємство, що випливають iз застосування МСБО 28. Поправки повиннi бути
застосованi ретроспективно та вступають в силу з 1 сiчня 2019 року. Наразi цi змiни не
застосовуються до Товариства, але можуть застосовуватися до майбутнiх операцiй.
Поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" уточнюють, що, коли суб'єкт господарювання
отримує контроль над бiзнесом, що є спiльною операцiєю, вiн застосовує вимоги до об'єднання
бiзнесу, що здiйснюється поетапно, включаючи переоцiнку ранiше утримуваних активiв та
зобов'язань спiльної дiяльностi за справедливою вартiстю. При цьому набувач переглядає усю,
ранiше належну йому, частку участi в спiльнiй операцiї. Суб'єкт господарювання застосовує цi
поправки до об'єднання бiзнесу, для яких дата придбання є на або пiсля початку першого рiчного
звiтного перiоду, що починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з дозволом дострокового
застосування. Цi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" уточнюють, що попереднi частки в цiй спiльнiй
операцiї не переглядаються. Суб'єкт господарювання застосовує цi поправки до операцiй, в яких
вiн
отримує спiльний контроль на або пiсля початку першого рiчного звiтного перiоду, що
починається 1
сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з дозволом дострокового застосування. Наразi цi змiни не
застосовуються до Товариства, але можуть застосовуватися до майбутнiх операцiй. Поправки до
МСБО 12 "Податки на прибуток" уточнюють, що податок на прибуток, нарахований на
дивiденди, безпосередньо пов'язаний з минулими операцiями або подiями, якi генерували
прибуток, що розподiляється власникам. Таким чином, суб'єкт господарювання визнає податку на

прибуток, нарахований на дивiденди, у прибутку або збитку, iншому сукупному доходi або
капiталi, вiдповiдно, коли суб'єкт господарювання первiсно визнало цi минулi операцiї або подiї.
Цi поправки застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2019 року
або пiсля цiєї дати. Коли Товариство вперше застосує цi поправки, воно застосує їх до податку на
прибуток, нарахованого на дивiденди, визнанi на або пiсля початку найпершого порiвняльного
перiоду. За оцiнками управлiнського персоналу, поправки не вплинуть суттєво на фiнансову
звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСБО 23 "Витрати на позики" уточнюють, що суб'єкт господарювання
розглядає як частину загальних позик будь-яке запозичення, спочатку зроблене для створення
квалiфiкованого активу, коли дiї, необхiднi для пiдготовки цього активу до його цiльового
використання або продажу, завершенi. Суб'єкт господарювання застосовує цi поправки до витрат
на позики, понесенi на або пiсля початку рiчного звiтного перiоду, в якому суб'єкт
господарювання вперше застосовує цi поправки. Суб'єкт господарювання застосовує цi поправки
для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з дозволом
дострокового застосування. За оцiнками управлiнського персоналу Товариства, застосування
стандарту не вплинуло на вартiсть активiв i зобов'язань.
Новi тлумачення, що були випущенi та набули чинностi з 1 сiчня 2019 року i пiзнiше :
Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначенiсть вiдносно розрахунку податку на прибуток" набирає
чинностi з 1 сiчня 2019 року. Тлумачення надає роз'яснення у визначеннi податку на прибуток в
ситуацiї, коли iснує невизначенiсть щодо вимог податкових органiв вiдносно конкретної операцiї
або
обставин. Основним є критерiй: чи є високою ймовiрнiсть того, що податковий орган погодиться
з трактуванням податкового законодавства, яке застосувало пiдприємство пiд час складання
податкової декларацiї. Якщо так, то пiдприємство вiдобразить в фiнансовiй звiтностi таку ж суму
податку на прибуток, як i в податковiй декларацiї, та розкриє iнформацiю стосовно
невизначеностi. Якщо нi, то сума, вiдображена в фiнансовiй звiтностi, буде вiдрiзнятися вiд суми,
вiдображеної в податковiй декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з врахуванням невизначеностi.
Товариство застосовує роз'яснення з дати його вступу в силу.

Новi стандарти, що набудуть чинностi з 1 сiчня 2021 року.
МСФЗ 17 "Страховi контракти" застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за
перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 2021 року та замiнює МСФЗ 4 "Страховi контракти".
МСФЗ 17 буде застосовуватись до всiх видiв договорiв страхування (тобто страхування життя та
страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування), незалежно
вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних гарантiй i фiнансових iнструментiв з
умовами дискрецiйної участi. Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв
страхування, яка є бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. У вiдповiдностi до МСФЗ
17, компанiям необхiдно буде застосовувати модель поточної оцiнки, яка передбачає здiйснення
переоцiнки в кожному звiтному перiодi. Контракти будуть оцiнюватися iз застосуванням таких
елементiв, як:
- дисконтованi грошовi потоки, зваженi з врахуванням ймовiрностi;

- коригування на очевидний ризик;
- сервiсна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за контрактом, який
визнається рiвномiрно.
Стандарт дозволяє обирати мiж визнанням змiн в ставках дисконтування у звiтi про
прибутки та збитки або безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. Вибiр буде вiдображати
те, як страховi Товариства будуть облiковувати свої фiнансовi активи у вiдповiдностi до МСФЗ 9.
Дозволяється використання спрощеного методу розподiлу премiї для зобов'язань за
короткостроковими контрактами для страхових компанiй, якi не займаються страхуванням життя.
Передбачена модифiкацiя загальної моделi оцiнки для деяких договорiв страхування життя, в
яких передбачено участь страхувальникiв в розподiлi доходу вiд базових активiв. Облiк виручки
буде зiставним з положеннями МСФЗ 15, окрiм депозитних складових. Розрахунок буде
здiйснюватися на бiльш низькому рiвнi деталiзацiї порiвняно з тим, що страховi Товариства
використовують на даний час.
Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Товариство, у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснює
страхову дiяльнiсть.
Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови,
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
· подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;
· вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
· є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
· є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть
наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у
Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення
iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну
концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та
прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

4. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi з основними якiсними
характеристиками, визначеними Принципами пiдготовки фiнансової звiтностi та МСБО 1:
o зрозумiлiсть;
o доречнiсть (суттєвiсть);
o достовiрнiсть (правдиве уявлення, переважання сутностi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть,
повнота);
o порiвняннiсть.
При виборi i застосуваннi облiкових полiтик Товариство керується вiдповiдними
стандартами та iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених
Радою з МСФЗ. За вiдсутностi конкретних стандартiв та iнтерпретацiй, керiвництво Товариства
самостiйно розробляє облiкову полiтику та забезпечує її застосування таким чином, щоб
iнформацiя, яка надається у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним
характеристикам та iншим вимогам
МСФЗ.
Облiкова полiтика, прийнята для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ,
затверджується наказом керiвника Товариства №01 вiд 03.01.2017 року.
Облiкова полiтика не пiдлягає змiнi, за винятком таких випадкiв:
змiни облiкової полiтики вимагають стандарти МСФЗ ;
змiна облiкової полiтики призведе до того, що у фiнансовiй звiтностi буде представлена бiльш
надiйна i доречна iнформацiя.
У разi опублiкування нового стандарту МСФЗ, змiни облiкових полiтик здiйснюються у
вiдповiдностi з його перехiдними положеннями. Якщо новий стандарт не мiстить перехiдних
положень або перегляд облiкової полiтики здiйснюється добровiльно, то змiна застосовується
перспективно.
Змiни, що вносяться до тексту Положення про облiкову полiтику Товариства,
затверджуються Директором.
Вiдповiдальнiсть за дотримання облiкової полiтики покладається на Головного бухгалтера
Товариства.
На представникiв централiзованої бухгалтерiї покладено наступнi обов'язки:
· Органiзацiю, ведення та контроль за веденням бухгалтерського, податкового та управлiнського
(внутрiшньогосподарського) облiкiв;
· Забезпечення дотримання в Товариствi єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського та

податкового облiкiв, складання й подання в зазначений термiн фiнансової звiтностi на пiдставi
ведення бухгалтерського облiку, складеної на основi журнально-ордерної форми бухгалтерського
облiку з використанням програми, з необхiдними додатковими регiстрами синтетичного облiку
для забезпечення можливостi нагромадження звiтних даних;
· Контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх фiнансово- господарських
операцiй, якi проводяться пiд час здiйснення господарської дiяльностi;
· Перевiрку правильностi складання первинних документiв, на пiдставi яких в бухгалтерському та
податковому облiках вiдображаються господарськi операцiї;
· Контроль за правильнiстю складання первинних документiв працiвниками Товариства, на яких
покладено обов'язки складати вiдповiднi первиннi документи;
· Розробку та запровадження системи управлiнського (внутрiшньогосподарського) облiку;
· Складання фiнансової, податкової, статистичної та iншої звiтностi;
· Брати участь в оформленнi матерiалiв, якi пов'язанi з виявленням нестач вiд втрат, крадiжок та
псування майна Товариства;
· Забезпечувати здiйснення перевiрки стану бухгалтерського та податкового облiку Товариства
аудиторськими компанiями та проведення перевiрок контролюючими органами.
· Iншi обов'язки, що передбаченi внутрiшнiми нормативними документами Товариства та дiючим
законодавством України.
При складаннi фiнансової звiтностi суттєвою iнформацiєю визнано iнформацiю, вiдсутнiсть
якої в фiнансовому звiтi i примiтках до нього може вплинути на рiшення його користувачiв.
Активи - ресурси, контрольованi Товариством, в результатi подiй минулих перiодiв вiд яких
пiдприємство очiкує отримання економiчної вигоди в майбутньому.
Зобов'язання - поточна заборгованiсть Товариства, що виникла в результатi подiй минулих
перiодiв, врегулювання якої призведе до вiдтоку з компанiї ресурсiв, що мiстять економiчну
вигоду.
Капiтал - залишкова частка в активах Товариства пiсля вирахування всiх її зобов'язань.
Дохiд - прирощення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду, у формi припливу (або
збiльшення) активiв або зменшення зобов'язань, що приводить до збiльшення капiталу, не
пов'язаного з внесками власникiв.
Витрати - зменшення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у
формi вiдтоку активiв або збiльшення зобов'язань, що спричиняють зменшення капiталу, не
пов'язаного з його розподiлом мiж власниками (акцiонерами).
Визнанням у фiнансовiй звiтностi пiдлягають тi елементи, якi:
- вiдповiдають визначенням одного з елементiв;

- вiдповiдають критерiям визнання.
Критерiї визнання:
а) iснує iмовiрнiсть того, що в майбутньому пiдприємство одержить економiчнi вигоди, пов'язанi
з цим активом;
б) вартiсть активу для пiдприємства можна вiрогiдно оцiнити.
Вважати всi активи, якi перебувають у власностi Товариства, контрольованими i достовiрно
оцiненими на пiдставi первинної вартостi, зазначеної в первинних документах на момент їх
визнання.
Також вважати активами тi об'єкти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд
яких очiкується отримання економiчних вигiд у разi їх реалiзацiї третiм особам.
Об'єкти, якi не визнаються активами, затверджуються спецiальним розпорядженням
Директора Товариства.
Основною базисної оцiнкою для елементiв фiнансової звiтностi, якщо не передбачено
окремими МСФЗ, вважається iсторичну вартiсть (собiвартiсть).

4.1 Узгодження та пояснення щодо переходу на МСФЗ.
Пояснення щодо переходу на МСФЗ
Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ). За попереднiй звiтний рiк, що завершився 31 грудня 2018 року. Товариство готувало
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних загальноприйнятих принципiв бухгалтерського
облiку. Ця фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2019 року, є першою фiнансовою
звiтнiстю Пiдприємства, пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ. Товариство вело облiк i складало
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (далi П(с)БО). Принципи та процедури бухгалтерського облiку за П(с)БО можуть вiдрiзнятися вiд
загальноприйнятих принципiв та процедур за МСФЗ. Тому фiнансова звiтнiсть, яка була
пiдготовлена на пiдставi бухгалтерських записiв згiдно з П(с)БО, мiстить коригування, необхiднi
для подання фiнансового стану Товариства, результатiв його дiяльностi i руху грошових коштiв
вiдповiдно до МСФЗ, якi були чинними на дату складання звiтностi. Перше застосування МСФЗ
Товариство на дату переходу вело свiй облiк та складало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог
українського законодавства, якi не повною мiрою збiгаються з МСФЗ. Керiвництво прийняло
рiшення скласти першу фiнансову звiтнiсть за МСФЗ за 2019 рiк.

Вiдповiдно до п.23 МСФЗ 1 Товариство пояснює, як перехiд з попереднiх П(с)БО на МСФЗ
вплинув на його фiнансовий стан, фiнансовi результати i грошовi потоки, вiдображенi у звiтностi.
Узгодження

Для вiдповiдностi вимогам параграфа 23 перша фiнансова звiтнiсть Товариства, складена за
МСФЗ, ключає:
a) узгодження його власного капiталу у звiтностi за попереднiми ЗПБО(ПСБО) з його власним
капiталом за МСФЗ для обох дат, а саме:
1) дати переходу на МСФЗ станом на 01.01.2018 року, та
2) дати кiнця найпiзнiшого перiоду, вiдображеного в найостаннiшiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi
суб'єкта господарювання за попереднiми ЗПБО (П(с)БО) станом на 31.12.2018 року;

4.2. Необоротнi активи
Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно
до МСБО 16 "Основнi засоби".
Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, що їх:
а). утримують для використання при постачаннi товарiв та наданнi послуг ;
б). використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного року та вартiстю бiльше 6000
грн. Необоротнi активи, вартiсть яких є нижчою за встановлену межу, визнаються у складi витрат.
Клас основних засобiв - це група активiв, однакових за характером i способом використання в
дiяльностi пiдприємства. Товариством використовуються такi класи активiв:
· земельнi дiлянки;
· будiвлi;
· транспортнi засоби;
· обчислювальна технiка;
· меблi;
· iнвентар;
· обладнання;
· iншi основнi засоби;
Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декiлькох
компонентiв, що мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що приносять вигоду
Товариству
рiзними способами (що у свою чергу вимагає застосування по вiдношенню до них рiзних норм i
методiв амортизацiї), враховуються окремо.

Первiсно об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу,
вiдображаються за їх собiвартiстю. Пiсля визнання активом, об'єкти основних засобiв
облiковуються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi
збитки вiд зменшення корисностi.
Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв складається з:
а) цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодованi податки на придбання пiсля
вирахування торговельних знижок та цiнових знижок;
б) будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та
приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським
персоналом;
в) первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення
територiї, на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або коли
купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного перiоду з метою, яка
вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду.
Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв, утримуваних орендарем за угодою про фiнансову
оренду, визначається згiдно з МСФЗ16 "Оренда". У випадку оренди основних засобiв термiном до
12 мiсяцiв МСФЗ 16 "Оренда" не застосовується.
Лiквiдацiйна вартiсть - це сума коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при його
вибуттi пiсля закiнчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на його
вибуття. Лiквiдацiйну вартiсть Товариство встановлює на кожний об'єкт основних засобiв при
зарахуваннi його на баланс.
Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначати, виходячи з очiкуваної корисностi
активу.
Строк корисного використання по кожному об'єкту основних засобiв визначається комiсiєю з
приймання основних засобiв та затверджується приказом Директора Товариства. Цей строк може
переглядатися у разi економiчної доцiльностi. Строк корисного використання об'єктiв основних
засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (термiну сплати
лiзингових платежiв).
Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводити прямолiнiйним способом
виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизацiї основних
засобiв починається з мiсяця, наступного за мiсяцем коли цей актив знаходиться у мiсцi та у станi,
необхiдному для його використання.
Амортизацiю активу припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої
актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку
класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для
продажу, та припинена дiяльнiсть", або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на
витрати в перiодi їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв
капiталiзуються.
Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних

засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до
балансової вартостi складного об'єкта, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття)
старого компонента.
У разi наявностi факторiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за мiнусом
збиткiв вiд знецiнення згiдно з МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв".
Основнi засоби, що призначенi для продажу та вiдповiдають критерiям визнання,
облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена
дiяльнiсть".

4.3. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи".
Нематерiальними активами визнавати контрольованi товариством немонетарнi активи, якi не
мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд товариства i
використовуються товариством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для
надання фiнансових послуг.
Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами:
- програмне забезпечення та лiцензiї на програмне забезпечення;
- торговi марки, включаючи бренди i назви публiкацiй.
Програмне забезпечення, яке є невiд'ємним i необхiдним для забезпечення роботи основних
засобiв, враховуються у складi цих об'єктiв.
Нематерiальнi активи первiсно оцiнювати за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає
в себе вартiсть придбання i витрати, пов'язанi пiдготовкою цього активу для використання за
призначенням. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за їх
собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених
збиткiв вiд зменшення корисностi.
Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять:
а) цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодованi податки на придбання пiсля
вирахування торгiвельних та iнших знижок;
б) будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за
призначенням.
Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального
активу, якщо:
- iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх
економiчних вигiд, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi;

- цi витрати можна достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу.
Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої
ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду.
Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку
їх використання, але не бiльше 10 рокiв. Нарахування амортизацiї починається з моменту коли
цей нематерiальний актив знаходиться у мiсцi та у станi, необхiдному для його використання у
спосiб передбачений комiсiєю.
Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх
зарахуваннi на облiк iнвентаризацiйною комiсiєю, призначеною Директором Товариства,
виходячи з: - очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв
використання або iнших факторiв;
-

строкiв використання подiбних активiв, затверджених Директором Товариства.

Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який походить вiд договiрних чи iнших
юридичних прав, не повинен перевищувати перiод чинностi договiрних або iнших юридичних
прав, але може бути коротшим вiд термiну їх чинностi залежно вiд перiоду, протягом якого
суб'єкт господарювання очiкує використовувати цей актив.
Якщо договiрнi або iншi юридичнi права надаються на обмежений строк, який може бути
подовженим, строк корисної експлуатацiї нематерiального активу має включати такi перiоди
(перiод) поновлення, тiльки якщо є свiдчення, якi пiдтверджують можливiсть поновлення
суб'єктом господарювання без суттєвих витрат.
Перiод i метод амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисної
експлуатацiї переглядати на кiнець кожного фiнансового року.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї (безстроковi лiцензiї) не амортизуються.
Комiсiї перевiряти зменшення корисностi нематерiального активу з невизначеним строком
корисної експлуатацiї шляхом порiвняння суми його очiкуваного вiдшкодування з його
балансовою вартiстю:
а) щорiчно,
б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисностi нематерiального активу.

4.4. Запаси
Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснювати вiдповiдно до МСБО 2
"Запаси".
Запаси - це активи, якi:

- iснують у формi сировини та iнших матерiалiв, призначених для споживання у процесi надання
послуг;
- утримуються для продажу.
Запаси враховуються за найменуванням.
Запаси вiдображуються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або
чистою вартiстю реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, що
виникли пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у
теперiшнiй стан.
Витрати на придбання:
- цiна закупки;
- ввiзне мито та iншi податки, що не вiдшкодовуються товариству;
- транспортно-заготiвельнi витрати, якi пов'язаннi з придбанням товарiв.
Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Товариства
за вирахуванням розрахункових витрат по продажу.
Причинами списання запасiв до чистої вартостi реалiзацiї є:
- пошкодження;
- часткове або повне старiння;
- зниження цiн;
При продажу або iншому вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом FIFO.
Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю,
списується з балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв
за мiсцями експлуатацiї вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання.
Суму транспортно-заготiвельних витрат враховуються в бухгалтерському облiку методом
прямого облiку - включати до первiсної вартостi придбаних запасiв при їх оприбуткуваннi.
Транспортно-заготiвельнi витрати, понесенi при придбаннi рiзних найменувань запасiв, включати
до первiсної вартостi таких запасiв шляхом їх розподiлу пропорцiйно вартостi придбаних запасiв
у постачальникiв.

4.5. Дебiторська та кредиторська заборгованiсть
Визнання, класифiкацiя та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi
здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання

фiнансових звiтiв", МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" та МСФЗ 9 "Фiнансовi
iнструменти".
Товариство визнає дебiторську заборгованiсть у балансi, коли стає стороною контрактних
зобов'язань i внаслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi або iншi цiнностi.
Товариство визнає кредиторську заборгованiсть у балансi, коли стає стороною контрактних
зобов'язань i внаслiдок цього має юридичний обов'язок сплатити грошовi кошти або надати iншi
цiнностi.
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть подiляється на поточну та довгострокову.
Поточна заборгованiсть - сума дебiторської або кредиторської заборгованостi, яка буде погашена
протягом 12 мiсяцiв з дати балансу.
Довгострокова заборгованiсть - сума дебiторської або кредиторської заборгованостi фiзичних та
юридичних осiб, яка буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати балансу.
Товариство здiйснює переказ частини довгострокової заборгованостi до складу
короткострокової, коли за умовами договору до погашення частини суми заборгованостi
залишається менше 365 днiв.
Пiд час первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за її справедливою
вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до фiнансового активу. Витрати за
операцiєю - це додатковi витрати, що безпосередньо належать до придбання або вибуття
фiнансового активу i включають, крiм iншого: винагороди агентам, консультантам, брокерам,
бiржам, а також невiдшкодованi податки та збори.
Пiсля первiсного визнання довгострокову дебiторська заборгованiсть вiдображається в
балансi за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, тобто за
вартiстю при первiсному визнаннi, мiнус виплати основної суми, плюс (або мiнус) накопичена
амортизацiя
будь-якої рiзницi мiж цiєю первiсною сумою та сумою погашення iз
застосуванням методу ефективного вiдсотка та мiнус будь-яке зменшення унаслiдок зменшення
корисностi або неможливостi отримання.
Сума погашення (NPV) за ефективною ставкою вiдсотка розраховується за формулою:, де:
n, t - кiлькiсть перiодiв часу;
CF - очiкувана сума погашення;
R - ставка дисконтування (ефективна ставка вiдсотку).
При застосуваннi методу ефективного вiдсотка в якостi ефективної ставки вiдсотка
використовуються ставка залучення Товариством овердрафту або кредитних коштiв.
У випадку, якщо часовi iнтервали мiж контрактними платежами не є рiвномiрними,
Товариство розраховує ставку дисконтування в розрахунку на один день та використовує в якостi
кiлькостi перiодiв платежiв кiлькiсть днiв мiж датою визнання фiнансового зобов'язання та
строком його погашення.

Дисконтування довгострокової дебiторської заборгованостi здiйснюється 1 раз в квартал
(станом на кiнець кварталу).
Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi ?рунтується на первiснiй (справедливiй)
вартостi, якщо неможливо чiтко визначити термiн погашення такої заборгованостi.

4.6. Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi iнструменти облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти:
подання" i МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".
Пiд час первiсного визнання Товариство оцiнює фiнансовий актив або фiнансове
зобов'язання за його справедливою вартiстю плюс або мiнус (у випадку фiнансового активу або
фiнансового зобов'язання, що не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток) витрати на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання або випуск
фiнансового активу або фiнансового зобов'язання.
Для оцiнки фiнансового активу пiсля первiсного визнання фiнансовi активи класифiкуються
за 3 категорiями:
а) фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю;
б) фiнансовi активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому сукупному
доходi;
в) фiнансовi активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю з переоцiнкою у прибутках та збитках;
Облiк фiнансових iнструментiв здiйснюється в розрiзi договорiв та контрагентiв.
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання
обох зазначених нижче умов:
- фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових
активiв для одержання договiрних грошових потокiв;
- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто
виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
Амортизована собiвартiсть - це сума, за якою фiнансовий актив чи фiнансове зобов'язання
оцiнюється пiд час первiсного визнання з вирахуванням погашення основної суми, i з додаванням
або вирахуванням накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю
при погашеннi (вiдкоригованої, у випадку фiнансових активiв, iз урахуванням резерву пiд
збитки), визначена за методом ефективного вiдсотка.
Товариство розраховує процентний дохiд шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка до
валової балансової вартостi фiнансового активу.
Придбанi або створенi кредитно-знецiненi фiнансовi активи облiковуються iз застосуванням
ефективної ставки вiдсотка, вiдкоригованої на кредитний ризик, до собiвартостi фiнансового

активу з
моменту первiсного визнання.
Фiнансовi активи, якi не є придбаними або створеними кредитно-знецiненими фiнансовими
активами, але згодом стали кредитно-знецiненими фiнансовими активами, облiковуються iз
застосуванням ефективної ставки вiдсотка до амортизованої собiвартостi фiнансового активу в
наступних звiтних перiодах.
У разi зменшення кредитного ризику за фiнансовим iнструментом, внаслiдок чого фiнансовий
актив перестає бути кредитно-знецiненим, в наступних звiтних перiодах розраховується
процентний дохiд шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка до валової балансової
вартостi активу.
Як правило, для короткострокових фiнансових активiв, якi виникли з кредитних договорiв,
номiнальна процентна ставка є дуже близькою до ефективної процентної ставки, процентнi
доходи по таким фiнансовим активам розраховуються на пiдставi номiнальної процентної ставки.
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi
одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
- фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом
одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв;
- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто
виплатами основної суми та процентiв на непогашену 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, Товариство може на власний розсуд прийняти пiд час первiсного
визнання певних iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, якi в iншому випадку оцiнювалися б
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, безвiдкличне рiшення про вiдображення
подальших змiн справедливої вартостi в iншому сукупному доходi.

4.6.1. Перекласифiкацiя фiнансових активiв
Якщо Товариство проводить перекласифiкацiю фiнансових активiв, то перекласифiкацiя
застосовується перспективно, починаючи з дати перекласифiкацiї. Коли Товариство здiйснює
перекласифiкацiю фiнансового активу мiж категорiєю тих, що оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю, i категорiєю тих, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд, визнання процентного доходу не змiнюється, Товариство продовжує використовувати ту
саму ефективну ставку вiдсотка. При цьому оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв не змiниться,
оскiльки в
обох оцiнюваних категорiях застосовується однаковий пiдхiд до зменшення корисностi.
Водночас, якщо фiнансовий актив перекласифiковується з категорiї тих, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, в категорiю тих, що оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, то визнається резерв пiд збитки як коригування валової балансової
вартостi фiнансового активу, починаючи з дати перекласифiкацiї. Якщо фiнансовий актив

перекласифiковується з категорiї тих, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, в
категорiю тих, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, то
визнання резерву пiд збитки припиняється (а отже, вiн бiльше не визнаватиметься як коригування
валової балансової вартостi), але натомiсть в iншому сукупному доходi визнається накопичена
сума зменшення корисностi (в такому самому розмiрi), яка розкриватиметься, починаючи з дати
перекласифiкацiї.
Коли Товариство перекласифiковує фiнансовий актив iз категорiї тих, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, то ефективна ставка вiдсотка визначається на
пiдставi справедливої вартостi активу станом на дату перекласифiкацiї. Крiм того, в цiлях
застосування роздiлу 5.5 МСФЗ 9 до фiнансового активу, починаючи з дати перекласифiкацiї,
дата перекласифiкацiї вважається датою первiсного визнання.

4.6.2. Прибутки та збитки
Товариство на власний розсуд приймає безвiдкличне рiшення про вiдображення в iншому
сукупному доходi змiн у справедливiй вартостi iнвестицiї в iнструмент власного капiталу, що не
утримується для торгiвлi. Таке рiшення приймається на рiвнi кожного iнструмента. Вiдповiднi
суми
вiдображенi в iншому сукупному доходi, пiсля цього в прибуток або збиток не передаються.
Натомiсть Товариство може передати кумулятивний прибуток або збиток у власному капiталi.
Дивiденди на такi iнвестицiї визнаються в прибутку або збитку крiм випадкiв, коли дивiденди
явно
являють собою вiдшкодування частини собiвартостi iнвестицiй.
Товариство застосовує МСБО 21 до тих фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi є
монетарними статтями згiдно з МСБО 21 та вираженi в iноземнiй валютi. Товариство визнає
прибуток чи збиток вiд курсових рiзниць за монетарними активами та монетарними
зобов'язаннями в
прибутку або збитку. Виняток становить монетарна стаття, призначена iнструментом хеджування
в хеджуваннi грошових потокiв, хеджування чистої iнвестицiї, або хеджуваннi справедливої
вартостi iнструмента власного капiталу, щодо якого суб'єкт господарювання прийняв рiшення
про вiдображення змiн у справедливiй вартостi у складi iншого сукупного доходу згiдно з
пунктом 5.7.5 МСФЗ 9.
У цiлях визнання прибутку чи збитку вiд курсових рiзниць за МСБО 21 фiнансовий актив,
що оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, вважається монетарною
статтею. Вiдповiдно, такий фiнансовий актив вважається активом, що оцiнюється за
амортизованою собiвартiстю в iноземнiй валютi. Курсовi рiзницi за амортизованою собiвартiстю
визнаються в прибутку або збитку, а iншi змiни в балансовiй вартостi визнаються згiдно з
пунктом 5.7.10. МСФЗ 9.
Товариство може прийняти безвiдкличне рiшення про вiдображення в iншому сукупному доходу
наступних змiн у справедливiй вартостi конкретних iнвестицiй в iнструменти власного капiталу.
Така iнвестицiя не є монетарною статтею. Отже, прибуток або збиток вiдображений в iншому

сукупному доходi, включає в себе будь-яку складову, пов'язану з валютним курсом.

4.6.3. Класифiкацiя фiнансових зобов'язань
Товариство здiйснює класифiкацiю всiх фiнансових зобов'язань за такими категорiями:
1) фiнансовi зобов'язання, що в подальшому оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;
2) фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Такi зобов'язання, включаючи похiднi iнструменти, що є зобов'язаннями, надалi оцiнюються за
справедливою вартiстю.
3) фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд.
Товариство може пiд час первiсного визнання безвiдклично призначити фiнансове
зобов'язання як таке, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо
це дозволено пунктом 4.3.5 МСФЗ 9 або якщо таке рiшення забезпечує надання бiльш доречної
iнформацiї через одну з таких причин:
- воно усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi (яку подекуди називають
"неузгодженiстю облiку"), що в iншому випадку виникла б при оцiнцi активiв або зобов'язань, або
при визнаннi прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних основах, або - група фiнансових зобов'язань
або фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань перебуває в управлiннi, а її показники
ефективностi оцiнюються на основi справедливої вартостi згiдно з документально оформленою
стратегiєю управлiння ризиком або стратегiєю iнвестування.

4.6.4. Припинення визнання фiнансових активiв

Товариство припиняє визнання фiнансового активу тодi, коли спливає строк дiї договiрних
прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу, або вiн передає фiнансовий актив i таке
передавання вiдповiдає критерiям для припинення визнання.
Товариство передає фiнансовий актив тодi, коли воно передає договiрнi права на одержання
грошових потокiв вiд такого фiнансового активу; або зберiгає за собою договiрнi права на
одержання
грошових потокiв вiд такого фiнансового активу, але бере на себе договiрне зобов'язання
виплачувати грошовi потоки одному або кiльком одержувачам за угодою.
Якщо Товариство зберiгає за собою договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд
фiнансового активу ("первiсний актив"), але бере на себе договiрне зобов'язання виплачувати цi
грошовi потоки одному або кiльком суб'єктам господарювання ("кiнцевi одержувачi"), то
Товариство розглядає цю операцiю як передавання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли
виконуються всi три наведенi нижче умови.

- Товариство не зобов'язане виплачувати суми кiнцевим одержувачам, якщо вiд первiсного активу
йому не надiйшли еквiвалентнi суми. Короткостроковi аванси з правом повного вiдшкодування
наданої суми з процентами, нарахованими за ринковими ставками, цю умову не порушують;
- Положення договору про передавання активiв забороняють Товариству продавати первiсний
актив або надавати його в заставу, крiм його надання кiнцевим одержувачам на забезпечення
свого зобов'язання виплачувати їм грошовi потоки;
- Товариство зобов'язане переказувати всi грошовi потоки, що були зiбранi ним вiд iменi кiнцевих
одержувачiв, без суттєвої затримки. Крiм того, Товариство не має права повторно iнвестувати такi
грошовi потоки, за винятком iнвестицiй грошовими коштами та їх еквiвалентами (згiдно з
визначенням, поданим у МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв") упродовж короткого
розрахункового перiоду вiд дати одержання коштiв до дати обов'язкового їх переказу кiнцевим
одержувачам iз передаванням процентiв, одержаних вiд таких iнвестицiй, на користь кiнцевих
одержувачiв.
Якщо Товариство в основному передає всi ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим
активом, то воно припиняє визнання фiнансового активу та окремо визнає як активи або
зобов'язання всi права та обов'язки, створенi або збереженi при передаваннi. Передавання ризикiв
та вигод оцiнюється шляхом порiвняння вразливостi Товариства до ризику пов'язаного з
мiнливiстю сум i строкiв чистих грошових потокiв вiд переданого активу (до та пiсля передання).
Товариство в основному зберiгає за собою всi ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим
активом, якщо його вразливiсть до мiнливостi теперiшньої вартостi майбутнiх чистих грошових
потокiв вiд фiнансового активу не зазнає значних змiн унаслiдок передавання (наприклад, через
те, що Товариство продало фiнансовий актив на умовах угоди про його зворотнiй викуп за
фiксованою цiною або за цiною продажу плюс дохiд позикодавця).
Якщо Товариство має практичну здатнiсть продати актив у цiлому незв'язанiй третiй сторонi
й має змогу втiлити цю можливiсть у життя в односторонньому порядку та без потреби у
встановленнi додаткових обмежень на передавання, то Товариство контроль за собою не
зберегло. У всiх рештi випадкiв Товариство зберiгає за собою контроль.

4.6.5. Припинення визнання фiнансових зобов'язань
Товариство припиняє визнання фiнансових зобов'язань тодi i тiльки тодi, коли вони погашенi,
або коли передбачений договором обов'язок виконаний, анульований, або припинений пiсля
закiнчення термiну позовної давностi.

4.7. Грошовi кошти
Грошовi кошти складаються з грошових коштiв в банках, готiвки в касi i депозитiв до
запитання.
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi.

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є
функцiональною валютою.
Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi
вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату
здiйснення операцiї.
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв" всi
монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються у
Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi.
Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком,
у звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли.

4.8. Знецiнення активiв
Товариство вiдображає активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення, яке
облiковується вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв".
На дату складання фiнансової звiтностi Товариство визначає наявнiсть ознак знецiнення
активiв:
- зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну величину, нiж
очiкувалося;
- старiння або фiзичне пошкодження активу;
- iстотнi негативнi змiни в ринковому, економiчному або правовому середовищi, у якому дiє
Товариство, що сталося протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом;
- збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суттєво зменшити
суму очiкуваного вiдшкодування активу;
- перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю;
- суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi змiни в
наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть Товариства.

4.9. Зменшення корисностi фiнансових активiв
Зменшення корисностi фiнансових iнструментiв вiдображається вiдповiдно до МСФЗ 9 в
наступному порядку.
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим
активом, що оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, або за зобов'язанням iз кредитування.
Очiкуванi кредитнi збитки - це зважена за ймовiрнiстю оцiнка кредитних збиткiв (тобто

теперiшня вартiсть усiх недоотриманих сум грошових коштiв за весь очiкуваний строку дiї
фiнансового iнструмента). Недоотриманi суми грошових коштiв - це рiзниця мiж грошовими
потоками, що належать до сплати Товариству згiдно з договором, i грошовими потоками,
одержання Товариство очiкує. Оскiльки очiкуванi кредитнi збитки враховують суму i строковiсть
платежiв, кредитний збиток виникає навiть у тому разi, коли Товариство очiкує одержання
платежу в повному обсязi, але пiзнiше договiрного строку його сплати.
Кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними грошовими потоками,
належними до сплати на користь Товариства за договором, i грошовими потоками, якi Товариство
очiкує одержати.
Товариство розраховує зменшення корисностi для визнання та оцiнки резерву пiд збитки за
фiнансовими активами, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд.
Проте резерв пiд збитки визнається в iншому сукупному доходi й не зменшує балансової
вартостi
фiнансового активу, зазначеної у звiтi про фiнансовий стан.
Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим
iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї
фiнансового iнструменту, якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз
моменту первiсного визнання.
Якщо станом на звiтну дату кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного
зростання з моменту первiсного визнання, то Товариство оцiнює резерв пiд збитки за таким
фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам.
Якщо Товариство у попередньому звiтному перiодi оцiнило резерв пiд збитки за фiнансовим
iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї
фiнансового iнструменту, але станом на поточну звiтну дату з'ясувало, що критерiї такого
визнання бiльше не виконуються, то Товариство оцiнює резерв пiд збитки в розмiрi, що дорiвнює
12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам станом на поточну звiтну дату.
Товариство визнає суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйснює вiдновлення
корисностi), що є необхiдною для коригування резерву пiд збитки станом на звiтну дату, до суми,
яка має бути визнана, як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi в прибутку або збитку.
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки
Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику
настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового
iнструмента.
Методика оцiнки змiни ризику настання дефолту затверджується Товариством i є невiд'ємною
частиною Положення про облiкову полiтику.
Методика оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим iнструментом вiдображає:
- об'єктивну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного дiапазону
можливих результатiв;

- часову вартiсть грошей;
- об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та
прогнози майбутнiх економiчних умов, що може бути одержана без надмiрних витрат або зусиль
станом на звiтну дату.
Оскiльки одержання об?рунтовано необхiдної та пiдтверджуваної прогнозної iнформацiї не
можливе без надмiрних витрат або зусиль, Товариство спирається лише на iнформацiю про
прострочення при визначеннi того, чи зазнав кредитний ризик значного зростання з моменту
первiсного визнання. Незважаючи на способи оцiнювання, у разi прострочення договiрних
платежiв бiльш нiж на 30 днiв приймається спростовне припущення про те, що кредитний ризик
за фiнансовим активом зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання. Товариство
може спростувати це припущення, якщо має необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що може
бути одержана без надмiрних витрат або зусиль, котра показує, що кредитний ризик iз моменту
первiсного визнання не зазнав значного зростання навiть попри те, що договiрнi платежi
прострочено бiльш нiж на 30 днiв. Якщо Товариство з'ясує, що кредитний ризик значно зрiс до
того, як договiрнi платежi було прострочено бiльш нiж на 30 днiв, то спростовне припущення не
застосовується.
Оскiльки Товариство не має об?рунтовано необхiдної та пiдтверджуваної iнформацiї,
одержаної без надмiрних витрат або зусиль з метою оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за весь
строк дiї на iндивiдуальнiй основi, очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї визнаються на
груповiй основi з урахуванням усеосяжної iнформацiї про кредитний ризик.
Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки за торгiвельною дебiторською заборгованiстю, яка,
у розумiннi МСФЗ 15, не мiстить компонента фiнансування, за спрощеним пiдходом.
Спрощений пiдхiд ?рунтується на застосуваннi матричного методу, при якому показники
iмовiрностi дефолту боржника та очiкуваного рiвня збиткiв агрегованi у єдиний коефiцiєнт фактор збитковостi.

4.9.1. Визначення дефолту
При з'ясуваннi того, чи зазнав значного зростання кредитний ризик за фiнансовим
iнструментом, Товариство враховує змiну ризику настання дефолту з моменту первiсного
визнання При визначеннi дефолту в цiлях з'ясування ризику настання дефолту Товариство
застосовує визначення дефолту, яке вiдповiдає визначенню, використовуваному в цiлях
внутрiшнього управлiння кредитним ризиком для вiдповiдного фiнансового iнструмента, а також,
якщо це є доцiльним, розглядає якiснi показники (наприклад, фiнансовi умови). Однак, при цьому
застосовується спростовне припущення про те, що дефолт настає не пiзнiше, нiж фiнансовий
актив стане простроченим на 180 днiв, якщо Товариство не має об?рунтовано необхiдної та
пiдтверджуваної iнформацiї, що доводить доцiльнiсть застосування критерiю з бiльшою
тривалiстю прострочення. Визначення дефолту, що використовується в цих цiлях, застосовується
послiдовно до всiх фiнансових iнструментiв, якщо не стане доступною iнформацiя, яка вказує на
доцiльнiсть застосування iншого визначення дефолту за конкретним фiнансовим iнструментом.

4.9.2. Часова вартiсть грошей
Очiкуванi кредитнi збитки дисконтуються до звiтної дати, а не до очiкуваної дати дефолту
або якоїсь iншої дати, за ефективною ставкою вiдсотка, визначеною при первiсному визнаннi, або
за наближеною до неї ставкою. Якщо за фiнансовим iнструментом установлено змiнну ставку
вiдсотка, то очiкуванi кредитнi збитки дисконтуються з використанням ефективної ставки
вiдсотка.
У випадку придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв очiкуванi
кредитнi
збитки дисконтуються за вiдкоригованою на кредитний ризик ефективною ставкою вiдсотка,
визначеною при первiсному визнаннi.

4.10. Витрати на позики
Товариство для складання фiнансової звiтностi застосовує пiдхiд до облiку витрат на позики,
вiдображений в МСБО 23 "Витрати на позики".
Витрати на позики - витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi пiдприємством у
зв'язку iз запозиченням коштiв.
Витрати на позики включають:
а). витрати на сплату вiдсоткiв, обчисленi за допомогою методу ефективного вiдсотка, як описано
в МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти";
б). фiнансовi витрати, пов'язанi з фiнансовою орендою i визнанi згiдно з МСБО 17 "Оренда";
в). курсовi рiзницi, якi виникають унаслiдок отримання позик в iноземнiй валютi, якщо вони
розглядаються як коригування витрат на сплату вiдсоткiв.
Витрати на позики визнаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, з вiдображенням у
звiтi про фiнансовi результати, крiм квалiфiкованих активiв.
До квалiфiкованих активiв вiдносяться:
(а) запаси;
(б) нематерiальнi активи;
(в) iнвестицiї у нерухомiсть.
Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва
квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу, капiталiзуються.

4.11. Зобов'язання та забезпечення

Облiк i визнання непередбачених зобов'язань та забезпечень Товариства здiйснюється
вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".
Зобов'язання Товариства, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i
поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).
Оцiнка довгострокової кредиторської заборгованостi ?рунтується на первiснiй (справедливiй)
вартостi.
Поточна кредиторська заборгованiсть за виключенням фiнансових зобов'язань облiковується i
вiдображається у звiтностi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих
активiв або послуг.
Товариство здiйснює переказ частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу
короткострокової, коли за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається
менше 365 днiв.
Забезпечення визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має
юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi
буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Товариство визнає в якостi забезпечень - забезпечення вiдпусток, якi формується щомiсячно
виходячи з фонду оплати працi наступним чином:
Забезпечення нараховується, виходячи iз заробiтної плати працiвникiв за квартал та нарахованих
на заробiтну плату страхових внескiв.
Щомiсяця працiвник накопичує 2 днi щорiчної оплачуваної вiдпустки (в т. ч., якщо працiвник
знаходився на лiкарняному).
З метою врахування пiдвищення (пониження) заробiтної плати для обчислення забезпечення,
щоквартально вiдрахування до забезпечень визначаються на останнiй робочий день кварталу.
Розрахунок вiдрахувань до забезпечень на виплату вiдпусток визначається щоквартально за
формулою:
Сума вiдрахування до забезпечень = (Фонд оплати працi + нарахування єдиного соцiального
внеску) / кiлькiсть календарних днiв у поточному мiсяцi (за виключенням святкових днiв) х 6.
Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума
включається до складу доходу звiтного перiоду.
Суми створених забезпечень визнаються витратами.

4.12. Винагороди працiвникам
Винагороди працiвникам Товариства враховуються як поточнi так i довгостроковi, в залежностi
вiд виду виплат вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам".

Виплати працiвникам включають:
а). короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, оплаченi щорiчнi вiдпустки та
тимчасова непрацездатнiсть, участь у розподiлi прибутку та премiї (якщо вони пiдлягають сплатi
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду);
б). виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi як пенсiї, iншi види пенсiйного забезпечення,
страхування життя та медичне обслуговування по закiнченнi трудової дiяльностi;
в). iншi поточнi 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 компенсацiю, якщо вони пiдлягають сплатi пiсля завершення дванадцяти мiсяцiв
пiсля закiнчення перiоду або пiзнiше;
г). виплати при звiльненнi.
У процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов'язковi внески до Державного
Пенсiйного фонду за своїх працiвникiв, в розмiрi передбаченому Законодавством України.

4.13. Визнання доходiв i витрат
Дохiд - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної
дiяльностi компанiї, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в
результатi внескiв учасникiв власного капiталу.
Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в
результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу може бути
достовiрно визначена.
Дохiд Товариства вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що утримуються для продажу,
визнається вiдповiдно до МСФЗ 9 внаслiдок змiни справедливої вартостi фiнансового
iнструменту.
Дохiд Товариства за договорами гарантiї та поруки визнається у звiтному перiодi, виходячи з
розмiру винагороди за договором, пропорцiйно кiлькостi днiв надання гарантiї i поручительства у
звiтному перiодi в загальнiй кiлькостi днiв надання гарантiї та поручительств. Дохiд Товариства
вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що утримуються до погашення, облiковуються за
амортизованою вартiстю i визнаються за методом ефективного вiдсотка.
У випадку, якщо у Товариства вiдсутня iнформацiя щодо суми погашення фiнансового
iнструмента та (або) дати погашення, такi фiнансовi iнструменти вiдображаються за собiвартiстю
з урахуванням зменшення корисностi.
Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв
визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених нижче умов:
· Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на фiнансовий

iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи;
· за Товариством не залишається нi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай пов'язана з правом володiння, нi контроль за проданими фiнансовими iнструментами,
iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
· суму доходу можна достовiрно оцiнити;
· iснує ймовiрнiсть, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю;
· можна достовiрно оцiнити витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю.
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження
коштiв i визначається в залежностi вiд ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на звiтну
дату.
Дохiд вiд фiнансової оренди вiдображається як дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв та
фiнансовий дохiд, що пiдлягає отриманню в сумi вiдсоткiв. Розподiл фiнансового доходу мiж
звiтними перiодами протягом строку оренди здiйснюється iз застосуванням графiку орендних
платежiв щомiсячно.
Дивiденди визнаються доходом в момент встановлення права на отримання коштiв.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки i збитки Товариства, коли виникає зниження майбутнiх
економiчних вигiд, якi пов'язанi iз зменшенням активiв, амортизацiї чи збiльшенням зобов'язань,
якi можуть бути надiйно оцiненi, i результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком
зменшення, пов'язаного з виплатами учасникiв.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки на основi прямого зв'язку мiж понесеними
витратами i доходами конкретних статей доходу за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно
з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки коли видатки не надають майбутнiх
економiчних вигiд або тодi i тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. Витрати визнаються у
звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без
визнання активу. Коли передбачається, що економiчнi вигоди виникнуть в декiлькох звiтних
перiодах, витрати визнаються у звiтi про сукупний дохiд на основi процедури систематичного i
рацiонального розподiлу.
Витрати, пов'язанi з використанням активiв, наприклад, знос i амортизацiя, визнаються в звiтних
перiодах, в яких були отриманi економiчнi вигоди, пов'язанi з цими об'єктами.
Визначення фiнансового результату та величини нерозподiленого прибутку (непокритих збиткiв)
проводиться щоквартально.

4.14. Витрати з податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства
вiдповiдно до МСБО 12 "Податок на прибуток".
Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються
iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк,
розрахованої за правилами податкового законодавства України.
Вiдстроченi податковi зобов'язання - суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в
майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць.
Вiдстроченi податковi активи - це суми податкiв на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в
майбутнiх перiодах вiдповiдно до:
а). тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню;
б). перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди;
в). перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди.
Тимчасовi рiзницi - це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в звiтi про
фiнансовий стан та їх податковою базою.
Тимчасовi рiзницi можуть бути:
а). тимчасовими рiзницями, що пiдлягають оподаткуванню, є тимчасовi рiзницi, якi при
визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричиняють
виникнення сум, що пiдлягають оподаткуванню, коли балансова вартiсть активу або зобов'язання
вiдшкодовується чи погашається;
б). тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, є тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi
суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричиняють
виникнення сум, що пiдлягають вирахуванню, коли балансова вартiсть активу чи зобов'язання
вiдшкодовується або погашається.
Податкова база активу або зобов'язання - це сума, яка використовується для цiлей оподаткування
цього активу або зобов'язання.
Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в
зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у
фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi
податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового
методу облiку зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, якi, як
очiкуються, будуть застосованi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi
зобов'язання на основi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в
найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того,

що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдстроченi
податковi активи або якщо вони зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених
податкових зобов'язань.
При розрахунку витрат на прибуток також враховуються постiйнi податковi рiзницi- рiзниця мiж
податковим прибутком (збитком) i облiковим прибутком (збитком) за певний перiод, що виникає
в поточному перiодi та не анулюється у наступних звiтних перiодах..

4.15. Визнання та облiк курсових рiзниць
Курсовi рiзницi, що виникають при розрахунках за монетарними статтями або при переведеннi
монетарних статей за курсами, котрi вiдрiзняються вiд тих, за якими вони переводилися при
первiсному визнаннi протягом перiоду або у попереднiй фiнансовiй звiтностi, визнаються в
прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
Курсова рiзниця виникає, коли монетарнi статтi виникають вiд операцiй в iноземнiй валютi, а
змiна у валютному курсi вiдбувається в перiод мiж датою операцiї та датою розрахунку. У
випадках, коли розрахунки за операцiєю здiйснюються протягом того самого звiтного перiоду, в
якому була визнана така операцiя, курсовi рiзницi визнаються в цьому перiодi. У випадках, коли
розрахунки за операцiєю здiйснюються у наступному звiтному перiодi, курсова рiзниця, визнана в
кожному перiодi до дати розрахунку, визначається на основi змiни у валютних курсах протягом
кожного перiоду.
Якщо немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, вираженi в iноземнiй валютi,
перераховуються по курсу "спот" на дату визначення справедливої вартостi, доходи та витрати
вiд переоцiнки включатимуть вiдповiдний валютний компонент, що вiдноситься до змiни курсу
"спот".
У випадках, коли прибуток чи збиток за немонетарною статтею визнається в iншому сукупному
прибутку, будь-який валютний компонент такого прибутку чи збитку визнається в iншому
сукупному доходi .
У випадках, коли прибуток чи збиток за немонетарною статтею визнається у складi прибуткiв чи
збитку, то пов'язаний з ним валютний компонент визнається у складi прибуткiв чи збитку .
Курсовi рiзницi, якi виникають при перерахунку грошових коштiв та iнших монетарних статей в
iноземнiй валютi, що вiдносяться до операцiйної дiяльностi, вiдображаються в складi iнших
операцiйних доходiв (витрат).
У звiтi про фiнансовий результат пiдприємства курсовi рiзницi вiдображати розгорнуто.

4.16. Власний капiтал
Зареєстрований капiтал, включає в себе внески учасникiв.
Товариство визнає резервний фонд в складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до
Статуту Товариства. Резервний капiтал визначається за пiдсумками року.

Товариство нараховує дивiденди учасникам, якi визнає як зобов'язання на звiтну дату тiльки в
тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно.
Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється Зборами учасникiв.

4.17. Пов'язанi сторони
Операцiї з пов'язаними сторонами визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
Товариства вiдповiдно до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони".
Зв'язаними сторонами не вважаються:
а). два суб'єкти господарювання, просто тому, що вони мають спiльного директора або iншого
члена провiдного управлiнського персоналу, або тому, що член провiдного управлiнського
персоналу одного суб'єкта господарювання має суттєвий вплив на iнший суб'єкт господарювання;
б). два контролюючi учасники, просто тому, що вони здiйснюють спiльний контроль за
дiяльнiстю спiльного пiдприємства;
в). особи, що надають фiнансування;
г). профспiлки;
д). комунальнi служби;
е). департаменти та агентства органу державної влади, що не контролюють, не здiйснюють
спiльного контролю або не мають суттєвого впливу на компанiю, що звiтує,
ж). просто тому, що вони мають звичайнi вiдносини з компанiєю (навiть якщо вони можуть
обмежувати свободу дiї компанiї або брати участь у процесi прийняття рiшень компанiї);
з). замовник, постачальник, суб'єкт господарювання, що отримав пiльги (френчайзер),
дистриб'ютор, генеральний агент, з яким компанiя здiйснює значний обсяг операцiй,
просто з причин економiчної залежностi, що виникає в результатi вищезазначеного.

4.18. Оренда
З 01.01.2019 року Товариство застосовує МСФЗ 16 "Оренда" до всiх видiв оренди, включаючи
оренду активiв з права користування в суборенду, крiм передбачених стандартом виключень.
Товариство не застосовує цей стандарт до оренди нематерiальних активiв.
Товариство не визнає оренду по договорам:

- короткострокової оренди (термiн дiї якої, визначений згiдно стандарту становить не бiльше 12
мiсяцiв;
- оренди, за якою базовий актив є малоцiнним (тобто базових активiв, вартiсть яких коли вони
новi, не перевищує 5000 $ США (гривневий еквiвалент по курсу НБУ на момент визнання), навiть
якщо сумарна величина таких договорiв оренди є iстотною).
У такому разi Товариство визнає оренднi платежi, як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом
строку оренди або на iншiй систематичнiй основi.
На початку дiї договору Товариство оцiнює, чи є договiр орендою або чи мiстить договiр оренду.
Товариство проводить повторну оцiнку договору чи є договiр орендою або чи мiстить договiр
оренду, лише якщо змiнюються умови договору.
На дату початку оренди Товариство в якостi орендаря визнає актив з права користування та
орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не сплачених на таку дату,
застосовуючи припустиму ставку вiдсоткiв оренди, або ставку додаткових запозичень.
Пiсля дати початку Товариство в якостi орендаря оцiнює актив з права користування,
застосовуючи модель собiвартостi з:
- вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв внаслiдок
зменшення корисностi; та
- коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного зобов'язання
Пiсля дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку -окрiм випадкiв, коли цi витрати
включаються в балансову вартiсть iншого активу, застосовуючи iншi вiдповiднi стандарти, такi
обидвi складовi:
а ) вiдсотки за орендним зобов'язанням; та
б) змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку орендного зобов'язання у тому перiодi, у якому
сталась подiя чи умови, якi спричинили здiйснення таких платежiв.
Товариство як орендодавець класифiкує кожну зi своїх оренд або як операцiйну оренду, або як
фiнансову оренду.
Класифiкацiю оренди здiйснюють на дату початку дiї оренди; повторна оцiнка здiйснюється лише
у разi модифiкацiї оренди. Змiни оцiнок (наприклад, змiни оцiнок строку економiчного
експлуатацiї або лiквiдацiйної вартостi базового активу) або змiни обставин (наприклад,
невиконання зобов'язань орендарем) не ведуть до нової класифiкацiї оренди з метою облiку.
На дату початку оренди Товариство визнає активи, утримуванi за фiнансовою орендою, у своєму
звiтi про фiнансовий стан та подає їх як дебiторську заборгованiсть за сумою, що дорiвнює чистiй
iнвестицiї в оренду.
На дату початку оренди Товариство-орендодавець щодо кожної своєї фiнансової оренди визнає
таку iнформацiю:

а) дохiд, який є справедливою вартiстю базового активу або якщо вона менша, -теперiшньою
вартiстю орендних платежiв, що нараховуються орендодавцю, дисконтованою за ринковою
ставкою вiдсотка;
б) собiвартiсть продажу, яка є собiвартiстю або балансовою вартiстю (якщо вони рiзнi) базового
активу мiнус теперiшня вартiсть негарантованої лiквiдацiйної вартостi; та в) прибуток або збиток
вiд продажу (який є рiзницею мiж доходом та собiвартiстю продажу) .
Товариство-орендодавець визнає фiнансовий дохiд протягом строку оренди на основi моделi, яка
вiдображає сталу перiодичну ставку прибутковостi на чистi iнвестицiї орендодавця в оренду.
Товариство-орендодавець визнає оренднi платежi вiд операцiйної оренди як дохiд на
прямолiнiйнiй основi чи будь-якiй iншiй систематичнiй основi.
Товариство-орендодавець не визнає нiякого прибутку вiд продажу активу пiд час укладання
договору про операцiйну оренду через те, що вона не є еквiвалентом продажу.
Станом на 01.01.19 року Товариством як орендарем визнанi договори оренди по земельним
дiлянкам, будiвлям та обладнанню, признанi активи з права користування та орендне з
зобов'язання за теперiшньою вартiстю орендних платежiв. Коригування прибуткiв та збиткiв
попереднiх перiодiв не проводилось.

4.19. Форми фiнансової звiтностi
Товариство визначає форми подання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з рекомендацiями
МСБО 1.
Баланс складається методом дiлення активiв i зобов'язань на поточнi та довгостроковi.
Звiт про сукупний дохiд складається методом дiлення витрат та доходiв за функцiональною
ознакою.
Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 7 прямим методом.
Звiт про змiни у власному капiталi.
Примiтки до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi з обов'язковими вимогами до
розкриття iнформацiї, викладеними у всiх МСБО/МСФЗ.
При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ в 2018 р. Товариство дотримувалося принципiв
складання фiнансової звiтностi, викладених у Концептуальнiй основi складання фiнансової
звiтностi
за П(с)БО та основних принципiв, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облiк
i
фiнансову звiтнiсть в Українi".

При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi Товариство застосувало тiльки обов'язковi винятки.
Дата переходу на МСФЗ - 01 сiчня 2019 року.

5. Використання оцiнок i припущень
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають
на вiдображення в звiтностi сум активiв i зобов'язань i на розкриття iнформацiї про потенцiйнi
активи i зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу. Фактичнi результати можуть
вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки перiодично переглядаються, i у разi потреби
коригувань, такi змiни вiдображуються у складi фiнансових результатiв за перiод, коли про них
стає вiдомо.
Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В
iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним
фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка
справедливої вартостi".
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та
зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан
на кiнець кожного звiтного перiоду.
Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до
оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються
на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв,
показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також
специфiчних особливостей операцiй; та
б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань
пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у
разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй
звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний
вплив на передбачувану справедливу вартiсть.

Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв Керiвництво
Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв,
що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ?рунтується на
оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте
iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є
пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на оцiнку
фiнансових iнструментiв.
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої
дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх
знецiнення.
Кредитний ризик визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за
наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових
потокiв з застосуванням матричного методу, при якому показники iмовiрностi дефолту боржника
та очiкуваного рiвня збиткiв агрегованi у єдиний коефiцiєнт - фактор збитковостi , затверджений в
облiкової полiтицi пiдприємства, або на пiдставi звiту суб'єкта оцiночної дiяльностi, що має
вiдповiдний сертифiкат .

6. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з припущення про можливiсть функцiонування
Товариства в майбутньому, яка передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi
звичайної дiяльностi. Управлiнському персоналу не вiдомо про будь-якi подiї або умови, якi
можуть (окремо або разом) стати пiдставою для значних сумнiвiв у здатностi Товариства
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, крiм наявностi в Українi полiтичної та
економiчної кризи.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi
були б необхiднi, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в
майбутньому.

7. Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
Облiкова полiтика Товариства регламентується Законодавством України, МСФЗ та Наказом
по Товариству "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики у 2016 роцi" № 01
вiд 03 сiчня 2017 року, затвердженого вiдповiдно до Статуту Товариства Наказом ПАТ
"Укрзалiзниця" вiд 26.01.2016 року № 021.
До форми № 1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан), протягом року коригування та змiни вносились
у зв'язку з переходом з П(с)БО на МСФЗ.
Для подання у Балансi здiйснено розмежування активiв та зобов'язань на поточнi (оборотнi) та

непоточнi (необоротнi), вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв". До поточних
активiв та зобов'язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом
12 мiсяцiв вiд дати балансу.

7.1. Необоротнi активи
7.1.1. Основнi засоби
Товариство не отримувало основнi засоби в результатi об'єднання пiдприємств.
Товариство не отримувало основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування.
Iнформацiя про рух основних засобiв на пiдприємствi наведена в Таблицi

Данi щодо вартостi основних засобiв товариства
тис. грн.
Рахунок Сальдо по ДТ
на 31.12.2019
(первiсна вартiсть) Сальдо по
Д-Т
на 31.12.2018
(первiсна вартiсть) Надiйшло та iншi змiни

Вибуло

Частка ОЗ %

-

-

-

-

49,86

номер Назва
101

Земельнi дiлянки

103

Будинки, споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортнi засоби 3 180 3 180 -

54 548 54 532 16

50 204 50 194 10
-

2,91

45,88

-

-

106

Iнструменти, прилади, iнвентар

1 098
1 050
48
1,00
109

Iншi основнi засоби 384

384

-

-

0,35

111

Бiблiотечнi фонди

-

-

-

-

112

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи

125

-

125

-

-

-

10

Основнi засоби

-

-

-

109 414

109 340

74

-

100,00

.
Станом на 31.12.18 р. була проведена переоцiнка основних засобiв по групi "Земельнi
дiлянки" та
пiдгрупi нежитловi примiщення групи "Будiвлi та споруди" з метою визначення оцiночної
вартостi
майна для облiку. Суб'єкт оцiночної дiяльностi ТОВ "Екпертне агентство "УКРКОНСАЛТ",
свiдоцтво № 593/17 вiд 13.06.2017р.
Iнвестицiйна нерухомiсть на балансi Товариства станом на 31.12.2019 р. вiдсутня.
До статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" включенi витрати на:
-

капiтальне будiвництво - 84 тис.грн,

-

придбання (виготовлення) основних засобiв - 269 тис.грн,

придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв
стану, як готових до експлуатацiї - 12 тис. грн.

до визнання їх

Всього станом на 31.12.2019 р. незавершенi капiтальнi iнвестицiї становлять 365 тис. грн.

7.1.2. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи станом на 31.12.2019 року представленi наступними об'єктами:
-

права користування майном: Первiсна вартiсть- 26 906 тис. грн, накоплена амортизацiя- 0,

iншi нематерiальнi активи: Первiсна вартiсть - 64 тис. грн, накоплена амортизацiя- 32
тис.грн.
Разом : Первiсна вартiсть- 26 970 тис. грн.Амортизацiя- 32 тис. грн.Залишкова вартiсть- 26 938
тис. грн.

7.2. Поточнi активи
Поточнi активи класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у
п. 61 МСБО 1 як активи, призначенi для використання у дiяльностi з надання фiнансових послуг
протягом операцiйного циклу та не бiльше 12 мiсяцiв з дати балансу.

7.2.1. Запаси

В баланci пiдприємства на 31.12.2019 запаси представленi наступним чином:
-сировина i матерiали на суму 14 349 тис грн.;
-паливо на суму 114 тис грн.;
-будiвельнi матерiали на суму 61 тис грн.;
-запаснi частини на суму 2 904 тис грн.;
-малоцiннi та швидкозношувальнi предмети на суму 141 тис грн.;
-незавершене виробництво на суму 593 тис грн.;
-готова продукцiя на суму 8 177 тис грн.;
Всього станом на 31.12.2019 р. запаси становлять 26 339 тис. грн.

Всi запаси у звiтностi вiдображено за найменшою вартiстю - собiвартiстю. Знецiнення запасiв
протягом 2019 року не вiдбувалось. Ознаки знецiнення - вiдсутнi.

7.2.1. Дебiторська заборгованiсть
Поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 р. представляє собою в основному
дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи , яка буде погашена протягом 12 мiсяцiв.
Заборгованiсть визнається, класифiкується та розкривається вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi
iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв", МСБО 32 "Фiнансовi
iнструменти:
подання" та МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".
Станом на 31.12.2019 р. дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
становить 6 501 тис. грн. , в т.ч. ПАТ "Укрзалiзниця" 6 435 тис. грн.- поточнi платежi за
договорами.
Заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами становить 824 тис. грн.;
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть дорiвнює 230 тис. грн.
Протягом 2019 року знецiнення iншої дебiторської заборгованостi не визнавалось у зв'язку iз
вiдсутнiстю ознак знецiнення.

7.3. Вiдомостi про власний капiтал
Останнi змiни та доповнення до Статуту, шляхом викладення його у нової редакцiї були
затвердженi рiшенням акцiонера (правлiння ПАТ "Укрзалiзниця" (протокол №69-5I34-8 вiд 12
квiтня 2017 року).
Приватне акцiонерне товариство "Гнiванський завод спецзалiзобетону" (далi - Товариство)
утворене (засноване) вiдповiдно до наказу Мiнiстерства транспорту України вiд 28.09.2001 № 653
шляхом перетворення державного пiдприємства "Гнiванський завод спецзалiзобетону" у вiдкрите
акцiонерне товариство "Гнiванський завод спецзалiзобетону" вiдповiдно до Указу Президента
України вiд 15.06.1993 № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств" (iз змiнами) та
перейменоване на приватне акцiонерне товариство "Гнiванський завод спецзалiзобетону"
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Товариство є правонаступником усiх
прав та обов'язкiв державного пiдприємства "Гнiванський завод спецзалiзобетону".
Єдиним акцiонером товариства є ПАТ "Укрзалiзниця", iдентифiкацiйний код 40075815, до
статутного капiталу якого внесенi 100 вiдсоткiв акцiй товариства та яке здiйснює корпоративне
управлiння ними.
Правлiння ПАТ "Укрзалiзниця" здiйснює функцiї вищого органу товариства в порядку,

встановленому законом, Статутом та внутрiшнiми документами товариства. Товариство є
афiлiйованою особою щодо ПАТ "Укрзалiзниця". Право власностi акцiонера на акцiї товариства
пiдтверджується вiдповiдною випискою з рахунка в цiнних паперах.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Гнiванський завод спецзалiзобетону" видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку Вiнницьким територiальним управлiння реєстрацiйний № 1/20/13, дата реєстрацiї 09
сiчня 2013 року, загальна кiлькiсть простих без документарних iменних акцiй 92 883 000 (
Дев'яносто два мiльйона вiсiмсот вiсiмдесят три тисячi штук, номiнальною вартiстю 1,00 грн. на
суму 92 883 000 ,00 (Дев'яносто два мiльйона вiсiмсот вiсiмдесят три тисячi) гривень. Форма
iснування акцiй - бездокументарна iменна.
Статутний капiтал ПрАТ " Гнiванський завод спецзалiзобетону " повнiстю сформований та
сплачений у встановленi законодавством термiни. Данi операцiї вiдображенi у бухгалтерському
облiку (головнiй книзi) товариства на момент їх проведення.
Резервний капiтал у товариства за 2019 рiк не зазнав змiн та складає 483 тис. грн. Капiтал у
дооцiнках в результатi переходу на МСФЗ складає 61 181 тис.грн. Неоплачений та вилучений
капiтал станом на 31.12.2019 року у товариства вiдсутнiй.

Капiтал Товариства облiковується в нацiональнiй валютi на рахунках 4 класу Плану рахункiв.
Резервний капiтал формується за рахунок нерозподiленого прибутку за рiшенням Загальних
зборiв Учасникiв та вiдповiдно до Статуту Товариства.
Резервний капiтал Товариства створюється у розмiрi на менше 25% статутного капiталу
Товариства i призначається для покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв, та
запланованих витрат.

7.3.1. Капiтал Товариства має наступну структуру:
Станом на 31.12.2019 року:
Статутний капiтал 92 883 тис.грн,
Капiтал у дооцiнках 61 181 тис. грн.,
Резервний капiтал 483 тис. грн.,
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (134 088) тис. грн
Всього 20 459 тис. грн

7.5. Зобов'язання та забезпечення

Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2019 р. становлять 120 501 тис. грн. та складаються в
основному з:
Кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 33 881 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 16 085 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 13 662 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 1 088 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 4 144 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 44 939 тис. грн.
Поточнi забезпечення станом 6 145 тис.грн. i складаються з забезпечень на виплату вiдпусток
працiвникiв та забезпечень iнших iнших витрат та платежiв.
Iншi поточнi зобов'язання 557 тис грн.

Станом на 31.12.2019 р. довгостроковi зобов'язання становлять 17 517 тис. грн. та
представленi iншими довгостроковими забезпечннями довгостроковими забезпечннями виплат
персоналу) в сумi 2 480 тис грн. та вiдстроченими податковими зобов'язаннями в сумi 15 037 тис
грн.

8. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу Звiту про фiнансовi
результати (звiту про сукупний дохiд).
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або
збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або
збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiталу товариства, за умови, що
цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони здiйсненi.
За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у Звiтi про фiнансовi
результати (Звiтi про сукупний дохiд) вiдображається в момент надходження активу або
погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу Товариства.
За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у Звiтi про
фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) в момент вибуття активу або збiльшення
зобов'язання.

Звiт складено за призначенням витрат.
Витрати з податку на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного
законодавства України.
8.1. Операцiйна дiяльнiсть
Дохiд вiд операцiйної дiяльностi за 2019 рiк становить 162 993 тис. грн.
сформований за рахунок доходу вiд:

Структура доходiв акцiонерного товариства за 2019 рiк

№ п./п Назва складових

Номер рахунку

Сума тис. грн.

У вiдсотках вiд доходiв

1.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 70

2.

Iншi операцiйнi доходи

3.

Дохiд вiд участi в капiталi 72

-

4.

Iншi фiнансовi доходи

73

4 019 2,46

5.

Iншi доходи 74

0,00

-

Всього доходiв
100,00

71

157 602

96,69

1 372 0,85
0,00

х

162

993

Операцiйнi i фiнансовi результати

Наведена нижче таблиця вiдображає результати дiяльностi товариства вiд операцiй за роки, що
закiнчуються 31 грудня 2019 та 2018 рокiв (данi взятi з фiнансової звiтностi):
Стаття

2019

2018

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 157 602

134 445

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
(
142 524
)

154

(

890

)

Валовий:
прибуток
2 712
збиток

(

-

)

(

Iншi операцiйнi доходи

1 372 1 099

Адмiнiстративнi витрати

( 8 112

Витрати на збут

4 544

(

Iншi операцiйнi витрати

)

8 079

(

)

6 017
(

( 14 515

)

)

3 298

)

(

11 264

)

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:
прибуток
збиток

(

23 087 )

Iншi фiнансовi доходи

( 27 559 )
4 019

Iншi доходи -

32

Фiнансовi витрати
Iншi витрати

-

(
(

641
-

)

(

)

-

(

-

)
)

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток

( 19 709 )

(

Витрати (дохiд) з податку на прибуток
Чистий фiнансовий результат:
прибуток

27 527

)

( 2 200 )

80

)

збиток

(

21 909 )

(

27 447

)

9. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
Звiт грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 рiк складено за вимогами МСБО 7 за прямим
методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень
грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображений рух
грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Товариства.

9.1. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi Товариства для отримання доходу.
Сукупнi надходження вiд операцiйної дiяльностi у 2019 р. становлять 210 237 тис. грн., та
представленi наступним чином:
- вiд реалiзацiї (товарiв, робiт, послуг, оренди) 71 286 тис грн.,
-надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 116 412 тис. грн.,
-iншi надходження 22 539 тис. грн..
Сукупнi витрати вiд операцiйної дiяльностi у 2019 р. Становлять 208 021 тис. грн., представленi
так:
- на оплату товарiв, робiт, послуг 95 926 тис. грн.;
-на оплату працi 33 645 тис. грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи 9 018 тис. грн.;
-з податкiв та зборiв 27 581 тис. грн.;
-оплату авансiв 39 214 тис грн.;
-iншi витрачаня 2 637 тис. грн.
За пiдсумками 2019 р. рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi становить 2 216 тис. грн.
(надходження).

9.2. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це цiлеспрямовано здiйснюваний процес формування
необхiднихiнвестицiйних ресурсiв, збалансований вiдповiдно до обраних параметрiв
iнвестицiйної програми (iнвестицiйного портфеля) на основi вибору ефективних об'єктiв
iнвестування та забезпечення їх реалiзацiї, включає наступнi статтi:
Сукупнi витрати вiд iнвестицiйної дiяльностi за 2019р. становлять 74 тис. грн., та представленi
наступним чином:
- витрачання на придбання необоротних активiв - 74 тис. грн.
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi за 2019 р. Становить 74 тис. грн. (видатки).
9.3. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi
викупу власних часток, виплата процентiв за залученими коштами, рух коштiв за отриманими
позиками, залученими коштами.
Сукупнi надходження вiд фiнансової дiяльностi у 2019 р. вiдсутнi.
Сукупнi витрати вiд фiнансової дiяльностi у 2019 р. вiдсутнi.
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi вiдсутнiй.
Чистий рух грошових коштiв за 1 пiврiччя 2018 року 10 860 тис. грн.( видатки)
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв склав 603 тис. грн. (видатки)
Залишок коштiв на 30.06.2018 р. 2 341 тис. грн.
Чистий рух грошових коштiв за 2019 рiк - 2 142 тис. грн. (надходження)
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв вiдсутнiй
Залишок коштiв на 31.12.2019 р. 2 266 тис. грн.

10. Звiт про власний капiтал
Капiтал Товариства має наступну структуру:
Найменування показника структури капiталу Станом на 31.12.2019 р., тис. грн.
Статутний капiтал 92 883 тис.грн.
Капiтал у дооцiнках 61 181 тис.грн.
Резервний капiтал 483 тис.грн.

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (134 088) тис.грн.
Всього 20 459 тис.грн.

11. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi
Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" не проводилось.

12. Оподаткування
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рiк. Поточний податок на
прибуток розраховується виходячи з розмiру оподатковуваного прибутку за звiтний перiод з
урахуванням ставок по податку на прибуток, що дiють на звiтну дату.
Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства
вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток".
Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються
iз сум поточного податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк,
розрахованої за правилами податкового законодавства України.
Вiдстроченi податковi зобов'язання - суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в
майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць.
Вiдстроченi податковi активи - це суми податку на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в
майбутнiх перiодах вiдповiдно до:
а) тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню;
б) перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди;
в) перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди.
Тимчасовi рiзницi - це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в звiтi про
фiнансовий стан та їх податковою базою.
Тимчасовi рiзницi можуть бути:
а) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають оподаткуванню - тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi
суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричиняють
виникнення сум, що пiдлягають оподаткуванню, коли балансова вартiсть активу або зобов'язання
вiдшкодовується чи погашається;

б) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню - тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi
суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричиняють
виникнення сум, що пiдлягають вирахуванню, коли балансова вартiсть активу чи зобов'язання
вiдшкодовується або погашається.
Податкова база активу або зобов'язання - це сума, яка використовується для цiлей оподаткування
цього активу або зобов'язання.
Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в
изв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у
фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi
податки
на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового методу
облiку
зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, якi,
як очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi
податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому
майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того,
що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдстроченi
податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових
зобов'язань.
У фiнансовiй звiтностi, вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання
наводяться у Звiтi про фiнансовий стан в сумi активiв та зобов'язань, якi визначенi станом на
останню звiтну дату без перерахунку на дату промiжної фiнансової звiтностi.
Склад вiдстрочених податкоих активвiв та вiдстроченi податковi зобов'язання на 31.12.19:
-Вiдстроченi податковi активи (сформованi за рахунок сформованих резервiв) вiдсутнi.
-Вiдстроченi податковi зобов'язання (сформована за рахунок рiзницi податкової i бухгалтерської
баз для нарахування амортизацiї основних засобiв) 15 037 тис грн.
При розрахунку витрат з податку на прибуток використовувалась ставка податку 18%.

13. Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн згiдно МСБО 24
Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати
суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як це
визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн". Рiшення про те якi сторони
являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з

характеру стосункiв зв'язаними сторiн.
Товариство визначило наступних зв'язаних осiб:
- ПАТ "Укрзалiзниця";
- управлiнський персонал;
Товариство приймає полiтику взаємовiдносин iз пов'язаними особами без спецiального
цiноутворення. Операцiї iз пов'язаними особами вiдображуються виключно за принципом
"справедливої вартостi" на пiдставi договорiв з врахуванням iнтересiв обох сторiн.
Внутрiшньогруповi операцiї мiж Товариством та ПАТ "Укрзалiзниця" за 2019 рiк склали:
Продаж товарiв та послуг склала 184 177 тис. грн.
Протягом 2019 року ПАТ "Укрзалiзниця" надавало Товариству безвiдсоткову поворотну
фiнансову допомогу - загалом на суму 19 444 тис. грн., при цьому Товариство повернуло
протягом 2019 року фiнансову допомогу в сумi 1 100 тис. грн.
Станом на 31.02.2019 року в балансi вiдображена наступна заборгованiсть iз ПАТ "Укрзалiзниця"
наступним чином:
- дебiторська заборгованiсть зв'язаної особи за отриманi вiд Товариства товари та послуги
становить 6 435 тис. грн.;
кредиторська забргованiсть Товариства перед ПАТ "Укрзалiзниця" за отриману електоенергiю
становить 937 тис. грн.;
-кредиторська забргованiсть Товариства перед ПАТ "Укрзалiзниця" за отриманi аванси становить
44 939 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннми в сумi 33 881 тис. грн.
складаються з виданої фiнансової допомоги.
За позикою ПАТ "Укрзалiзниця" були нарахованi фiнансовi доходи, щодо дисконтування в сумi 4
019 тис грн, яка знайшла вiдображена в звiтi про фiнансовi результати в складi iнших фiнансових
доходiв.
Товариством протягом 2019 року не здiйснювалось знецiнення дебiторської заборгованостi iз
пов'язаними сторонами (вiдсутнi ознаки знецiнення). Така оцiнка здiйснюється щорiчно при
визначеннi фiнансової позицiї пов'язаних сторiн, а також ринку, на якому пов'язанi сторони
здiйснюють свою дiяльнiсть.
До управлiнського персоналу належать:
- Голова правлiння;
-

Член правлiння;
- Головний бухгалтер;

Протягом 2019 р. Товариство нараховувало та сплачувало заробiтну плату управлiнському
персоналу вiдповiдно до встановленої системи оплати працi в сумi 2 447 тис. грн. При цьому
витрати на нарахування єдиного соцiального внеску склали 538 тис. грн., Заборгованiсть
(поточна) iз заробiтної плати з зв'язаними особами станом на 31.12.2019 року становить 207 тис.
грн.

14. Управлiння ризиками
Ринковий ризик - це ризик того, що ринковi змiни, такi як обмiннi курси i вiдсотковi ставки, а
також змiна цiни на товари, зроблять негативний вплив на прибуток .
Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння схильнiстю до ринкового ризику та контроль
за дотриманням вiдповiдних лiмiтiв. Опис схильностi Товариства до таких компонентiв
ринкового ризику, як валютний ризик, процентна ставка, наводиться нижче.
Валютний ризик - це ризик змiни вартостi фiнансового iнструменту через коливання обмiнного
курсу. Оскiльки функцiональна валюта Товариства є гривня, що схильнiсть до валютного ризику
пов'язана з активами i зобов'язаннями, вираженими у валютах, вiдмiнних вiд гривнi.
Операцiйний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення дебiторської
заборгованостi Товариства з метою формалiзацiї та уникнення ситуацiй, якi можуть погiршити
позицiю Товариства у вiдносинах з клiєнтами.
Стратегiчний ризик мiнiмiзується шляхом щорiчного перегляду та коригування стратегiчного
плану Товариства з урахуванням макроекономiчної ситуацiї в країнi.
Ризик репутацiї контролюється в процесi постiйного монiторингу ЗМI, оцiнки їх впливу на
поведiнку клiєнтiв Товариства та своєчасних повiдомлень позицiї Товариства до клiєнтiв. Крiм
того, проводиться монiторинг ринкової позицiї Товариства щодо портфелiв заборгованостi
фiзичних та юридичних осiб, рейтингу за простроченої заборгованостi.
Ризик лiквiдностi.
Ризик лiквiдностi виникає при неузгодженостi термiнiв повернення розмiщених ресурсiв та
виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок лiквiдностi контролюється шляхом
укладення угод для поповнення обiгових коштiв i збiльшення строкiв їх повернення.
Ризик репутацiї контролюється в процесi постiйного монiторингу ЗМI, оцiнки їх впливу на
поведiнку клiєнтiв Товариства та своєчасних повiдомлень позицiї Товариства до клiєнтiв. Крiм
того, проводиться монiторинг ринкової позицiї Товариства щодо портфелiв заборгованостi
фiзичних та юридичних осiб, рейтингу за простроченої заборгованостi.
Дотримання податкового законодавства України
Українське законодавство та нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi
аспекти дiяльностi пiдприємств, у тому числi валютний контроль, митнi вимоги та трансфертне
цiноутворення, продовжують змiнюватися. Положення законiв i нормативних документiв

найчастiше
є нечiткими, й їхнє тлумачення залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних i державних органiв
та iнших урядових iнститутiв. Випадки рiзних тлумачень законодавства не є поодинокими.
Керiвництво
вважає, що його тлумачення вiдповiдного законодавства є правильним, i що дiяльнiсть
Товариства здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до законодавства, а також що Пiдприємство
нарахувало та сплатило всi необхiднi податки.
Загалом, iснує ризик того, що операцiї та коректнiсть тлумачень, якi не були оскарженi
регулюючими органами у минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у майбутньому. Однак цей
ризик суттєво зменшується з часом. Товариство визначає окремi потенцiйнi зобов'язання,
пов'язанi з оподаткуванням, нарахування яких у окремiй фiнансовiй звiтностi не вимагається. Такi
потенцiйнi податковi зобов'язання можуть виникнути i Товариство повинне буде сплатити
додатковi суми податкiв.

15. Справедлива вартiсть
Справедлива вартiсть являє собою суму, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент при
здiйсненнi поточної операцiї мiж двома зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв
вимушеного
продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є цiна фiнансового
iнструмента, що котирується на ринку.
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв i фiнансових зобов'язань,
визнаних у балансi, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона визначається
з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових потокiв або на
пiдставi звiту професiйного оцiнювача, що має вiдповiдний сертифiкат.
Оцiночна справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв розраховувалася Товариством виходячи
з наявної ринкової iнформацiї (якщо така iснує) та вiдповiдних методологiї оцiнки. Однак, для
iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою визначення оцiночної справедливої вартостi необхiднi
суб'єктивнi судження. Незважаючи на те, що керiвництво Товариства використало наявну
ринкову iнформацiю та звiти оцiнювача щодо справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, цi
данi можуть
не вiдображати вартiсть, яка могла б бути отримана за iснуючих обставин.
Грошовi кошти та їх еквiваленти показанi на дату балансу за їхньою справедливою вартiстю.
Заборгованiсть за наданими позиками на 31 грудня 2019 р. амортизована вартiсть визначається, як
номiнальна сума заборгованостi, яка очiкується до погашення протягом найближчого часу.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, утримуваних для продажу, визначається на
пiдставi звiту оцiнювача, що має вiдповiдний сертифiкат, або (якщо з моменту визнання
iнструменту до звiтної дати пройшло мало часу) - виходячи з цiни придбання.

16. Наявнiсть судових справ

Керiвництво товариства висуває суттєвi припущення при оцiнцi та вiдображеннi запасiв i ризику
схильностi впливу умовних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовим розглядом i iншими
неврегульованими позовами, а також iншими умовними зобов'язаннями. При оцiнцi ймовiрностi
задоволеного позову проти товариства або виникненнi матерiальних зобов'язань, а також при
визначеннi вiрогiдних сум остаточних розрахункiв або зобов'язань необхiднi судження
керiвництва. Через невизначенiсть, властиву процесу оцiнки, фактичнi витрати можуть
вiдрiзнятися вiд первiсних розрахункiв. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися по мiрi
надходження нової iнформацiї, отриманої вiд внутрiшнiх фахiвцiв товариства, якщо такi є, або вiд
третiх сторiн, таких, як адвокати. Перегляд таких оцiнок може мати значний вплив на майбутнi
результати операцiйної дiяльностi. У 2019 роцi вiдбувалися впровадження та розгляд наступних
судових справ:

№ з/п Найменування суду Позивач
розгляду справи

Вiдповiдач

Позовнi вимоги

Стан

1
Тиврiвський районний суд Гур'янов В.В. ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ"
Про
поновлення на роботi та стягнення оплати за час вимушеного прогулу та морального збитку
В задоволенi позову вiдмовленно.
Вiнницький апеляцiйний суд
Гур'янов В.В ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ"
Про
поновлення на роботi та стягнення оплати за час вимушеного прогулу та морального збитку
Закрито провадження у справi.
Касацiйний цивiльний суд Верховного Суду
Гур'янов В.В ПрАТ "Гнiванський завод
СЗБ" Про скасування ухвалу Вiнницького апеляцiйного суду вiд 30 жовтня 2019 року
Касацiйну скаргу залишено без
задоволення
2
Тиврiвський районний суд Лескова О.М. ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ"
визнання недiйсним наказу про переведення
Позов задоволено частково:
визнанено незаконим та скасовано
наказ №97 вiд 11.07.2017 року;
визнанено незаконим запис №20 в
трудовiй книжцi Лескової О.М.;
стягнети з ПрАТ "Гнiванський
завод спецзалiзобетону 3820 грн.

Справа

про

судового збору
Вiнницький апеляцiйний суд
Лескова О.М. ПрАТ
Справа про визнання недiйсним наказу про переведення

"Гнiванський
завод
СЗБ"
В задоволенi апеляцiйної

скарги
вiдмовлено
3

Тиврiвський районний суд Прiгоцька О.А.
ПрАТ
"Гнiванський
Справа про визнання незаконними i скасування наказу про звiльнення
задоволено, позивача

завод
СЗБ"
Позов

вiдновлено на посадi.
Вiнницький апеляцiйний суд
Прiгоцька О.А.
ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ"
Справа про визнання незаконними i скасування наказу про звiльнення
Вiдмовлено
в задоволенi
апеляцiйної скарги
Касацiйний цивiльний суд Верховного суду
Прiгоцька О.А.
ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ" Справа про визнання незаконними i скасування наказу про звiльнення
Касацiйна скарга розглядається
4

Тиврiвський районний суд Прiгоцька О.А.
ПрАТ
"Гнiванський
завод
СЗБ"
Справа про визнання незаконними та скасування наказiв про притягнення до
дисциплiнарної вiдповiдальностi та наказiв виданих вiд 30.06.2017р. В
задоволенi
позову
вiдмовлено
Вiнницький апеляцiйний суд
Прiгоцька О.А.
ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ"
Справа про визнання незаконними та скасування наказiв про притягнення до
дисциплiнарної вiдповiдальностi та наказiв виданих вiд 30.06.2017р. Апеляцiйну
скаргу
задоволено в
повному обсязi
Касацiйний цивiльний суд Верховного суду
Прiгоцька О.А.
ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ" Справа про визнання незаконними та скасування наказiв про притягнення до
дисциплiнарної вiдповiдальностi та наказiв виданих вiд 30.06.2017р. Вiдмовлено в вiдкритi
касацiйного провадження
5
Тиврiвський районний суд Прiгоцька О.А.
ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ"
про
визнання незаконним звiльнення та поновлення на роботi, скасування наказу про звiльнення та
виплату втраченого заробiтку за час вимушеного прогулу.
Позов задоволено
Вiнницький апеляцiйний суд
Прiгоцька О.А.
ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ"
про визнання незаконним звiльнення та поновлення на роботi, скасування наказу про
звiльнення та виплату втраченого заробiтку за час вимушеного прогулу
Вiдмовлено
в
задоволенi

апеляцiйної скарги
Касацiйний цивiльний суд Верховного суду
Прiгоцька О.А.
ПрАТ "Гнiванський
завод СЗБ" про визнання незаконним звiльнення та поновлення на роботi, скасування наказу
про звiльнення та виплату втраченого заробiтку за час вимушеного прогулу Касацiйна
скарга
розглядається
6
Тиврiвський районний суд Прiгоцька О.А.
ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ"
про
визнання незаконним про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi та зобов`язання його
скасування, компенсацiю невиплаченої премiї та вiдшкодування моральної шкоди
Позов
задоволено частково, а саме:
Визнати неправомiрним наказ по
ПрАТ "Гнiванський завод
спецзалiзобетону" №1 вiд
16.08.2018 року про притягнення
начальника юридичної служби
Прiгоцької О.А. до дисциплiнарної вiдповiдальностi у виглядi догани
та зобов`язати ПрАТ "Гнiванський
завод спецзалiзобетону" скасувати
його; Стягнути з ПрАТ "Гнiванський завод спецзалiзобетону" на
користь Прiгоцької О.А. на вiдшкодування моральної шкоди 2 000 (двi
тисячi) гривень.; Стягнути з ПрАТ "Гнiванський завод спецзалiзобетону" судовий збiр в сумi 840
(вiсiмсот
сорок) гривень 80 копiйок.

Вiнницький апеляцiйний суд
Прiгоцька О.А.
ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ"
про визнання незаконним про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi та
зобов`язання його скасування, компенсацiю невиплаченої премiї та вiдшкодування моральної
шкоди Розглядається апеляцiйна скарга
Господарський суд Вiнницької областi ТОВ "Верделит"
спецзалiзобетону" про стягнення 3107986,29 грн заборгованостi

ПрАТ "Гнiванський завод
Позов
задоволено

частково, вирiшено стягнути з ПрАТ "Гнiванський
завод спецзалiзобетону" на користь
ТОВ "Верделит" 2 529 767,38 грн
суми основного боргу; 60 940,91
грн пенi; 46 619,79 грн витрат зi
сплати судового збору.
Господарський суд Вiнницької областi ТОВ "ВМ Трейдинг" ПрАТ "Гнiванський завод
спецзалiзобетону
про стягнення 2790068,96 грн заборгованостi згiдно договору поставки
№13-П вiд 28.01.2019 р.
Позов задоволено частково, вирiшено стягнути 2 730 060,00 грн сум
основного боргу та 41 851,03 грн
витрат зi сплати судового збору.
Господарський суд Вiнницької областi ТОВ "ВМ Трейдинг" ПрАТ "Гнiванський завод
спецзалiзобетону
про стягнення 2 760 105,62 грн. заборгованостi згiдно договору поставки
№16-П вiд 30.01.2019 р.
Позов задоволено частково, вирiше- коп. заборгованостi з оплати
товару
вiд 30.01.2019 року, 40 950 грн. 31 коп.
судових витрат зi сплати судового збору за подачу позовної заяви.
Господарський суд Вiнницької областi ТОВ "ВМ Трейдер" ПрАТ "Гнiванський завод
спецзалiзобетону
про стягнення 2998626,01 грн. заборгованостi згiдно договору поставки
№19-П/1619 вiд 11.03.2019 р.
Позов задоволено частково, вирiш-е
но стягнути 2 822 400,00 грн суму
основного боргу та 44 979,39 грн
витрат зi сплати судового збору.
Вiнницький окружний адмiнiстративний суд
Головне управлiння ДФС у Вiнницькiй
областi
ПрАТ "Гнiванський завод спецзалiзобетону
Про стягнення податкового боргу
у сумi 6 912 355 грн. 30 коп.
Позов задоволено частково, вирiшено
стягнути стягнути з Приватного

акцiонерного
товариства "Гнiванський завод
спецзалiзобетону" (вул. Промислова,
б. 15, м. Гнiвань, Тиврiвський р-н.,
Вiнницька обл., 23310, ЄДРПОУ:
00282435) з рахункiв у банках, що
обслуговують такого платника
податкiв або за рахунок готiвки, що
належить такому платнику податкiв,
податковий борг зi сплати податку на
додану вартiсть у загальнiй сумi
4 825 078 грн. 11 коп..
Сьомий апеляцiйний адмiнiстративний суд
Головне управлiння ДФС у Вiнницькiй
областi
ПрАТ "Гнiванський завод спецзалiзобетону
Про стягнення податкового боргу
у сумi 6 912 355 грн. 30 коп.
В задоволеннi апеляцiйної скарги
вiдмовлено
Вiнницький окружний адмiнiстративний суд
ПрАТ
"Гнiванський
завод
спецзалiзобетону
Головне управлiння ДФС у Вiнницькiй областi про
визнання
протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення
Позов
задоволено
в
повному обсязi, вирiшено визнати протиправним та скасувати податкове повiдомлення-рiшення
Головного управлiння ДФС у Вiнницькiй областi № 0094935007 вiд 05.07.2019 року та стягнути
на користь Приватного акцiонерного товариства "Гнiванський завод спецзалiзобетону"
сплачений при зверненнi до суду судовий збiр в розмiрi 18054, 98 грн. (вiсiмнадцять тисяч
п`ятдесят чотири гривнi дев`яносто вiсiм копiйок) за рахунок бюджетних асигнувань Головного
управлiння ДПС у Вiнницькiй областi.

При наявностi судових справ Керiвництво вважає, що iснує велика вiрогiднiсть позитивного
вирiшення судебник справ на користь Пiдприємства, та суми позовiв не вплинуть на фiнансовогосподарський стан Товариства.

17. Плани щодо безперервної дiяльностi
Товариство складає фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервностi. Управлiнський

персонал не має намiрiв лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть. Станом на 31 грудня
2019 року управлiнським персоналом було здiйснено оцiнку, згiдно з якою Товариство буде в
подальшому здiйснювати свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi. Управлiнському
персоналу не вiдомо про суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, крiм наявностi в
Українi полiтичної та економiчної кризи, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi
Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. Це базується на судженнi
засновникiв, керiвництва акцiонерного товариства та пролонгованими договорами з покупцями
нашої продукцiї на 2020 рiк.

18. Подiї пiсля дати балансу
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують
коригування активiв та зобов'язань Товариства - вiдсутнi.

19. Процедури та ефективнiсть внутрiшнього контролю

Процедури внутрiшнього контролю в Товариствi провадиться для того, щоб бути впевненими в
законностi здiйснюваних господарських операцiй, в тому, що iнформацiя по них зареєстрована
повнiстю i точно, що всi помилки в процесi ведення справ та реєстрацiї даних по них виявляються
з максимальною швидкiстю (незалежно вiд того, чи вiдбулася помилка при обробцi даних по
незаконним господарським операцiям, полягає вона в неможливостi провести обробку даних по
законних операцiй), що цiлiснiсть зареєстрованих даних з ведення фiнансової дiяльностi
забезпечена комп'ютерними файлами i що доступ до активiв i пов'язаних з ними документiв
обмежений. Це означає, що процедури внутрiшнього контролю дають впевненiсть у тому, що цiлi
контролю, якi полягають у забезпеченнi повноти, точностi, законностi операцiй, в захистi файлiв i
активiв, були досягнутi i що системою бухгалтерського облiку Товариства видається надiйна та
перевiрена фiнансова iнформацiя.

Ефективнiсть внутрiшнього контролю Товариства передбачає вiдповiдний розподiл обов'язкiв
мiж тими, хто здiйснює процедури бухгалтерського облiку i контролю, i тими, хто працює з
активами. Розподiл обов'язкiв має вiдношення до всiх трьох елементiв системи внутрiшнього
контролю (контрольна середовище, система бухгалтерського облiку, процедури i методи
контролю), воно особливо важливо для функцiонування третього елемента - процедур контролю.
Розподiл обов'язкiв також передбачає видачу рiзним особам дозволу на ведення будь-якого
певного класу господарських операцiй, виконання процедур контролю в процесi обробки даних,
здiйснення контролю за виконанням таких процедур, складання вiдповiдних бухгалтерських
документiв i роботу з активами. Така органiзацiя дозволяє Товариству зменшити ймовiрнiсть
виникнення помилок, обмежити можливiсть зловживань з активами, виключити iншi види
навмисного викривлення iнформацiї та запобiгання шахрайства у фiнансових документах.

20. Iнша iнформацiя

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Найменування показника

За звiтний перiод

За попереднiй перiод

Розрахункова вартiсть чистих активiв (тис. грн.) 20 459 44 550
Статутний капiтал (тис. грн.)

92 883 92 883

Скоригований статутний капiтал (тис. грн.)

92 883 92 883

Вартiсть чистих активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гнiванський завод
спецзалiзобетону" менша статутного капiталу (скоригованого). Вимоги пункту третього статтi
155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України не дотримуються.

Фiнансовi коефiцiєнти акцiонерного товариства

На пiдставi отриманих облiкових даних здiйснено аналiз показникiв фiнансового стану ПрАТ "
Гнiванський завод спецзалiзобетону " а саме:

№ п/п Показники
показника

Формула розрахунку

Орiєнтовне

позитивне
значення

показника Фактичне значення

Показника
31.12.2019
1
1

2
Коефiцiєнт

31.12.2018
3

4

5

6

абсолютної
лiквiдностi К1=(поточнi фiн. iнвестицiї +грошi та
забезпечення .

їх еквiваленти/поточнi зобов'язання i

0,25-0,5
0,0188
0,0013
2

Коефiцiєнт

загальної
лiквiдностi

К2=( грошi та їх еквiваленти.

+дебiтори +запаси +витрати) /
поточнi зобов'язання i забезпечення
1,0-2,0
1,2859
0,2967
3

Коефiцiєнт

фiнансової
стiйкостi

К3= власний капiтал / вартiсть майна

(пiдсумок балансу)
0,25-0,5
0,1291
0,2694
4

Коефiцiєнт

покриття
зобов'язань власним капiталом
К4=( довгостроковi зобов'язання i забезпечення + поточнi
зобов'язання i забезпечення / власний капiтал
0,5-1,0

6,7461
2,7115
5

Коефiцiєнт

рентабельностi активiв

К5=чистий прибуток / (валюта балансу на початок перiоду +валюта балансу на кiнець
перiоду): 2

>0
збiльшення
Вiд'ємне
Вiд'ємне

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi товариства станом на 31.12.2019 року становить 0,0188, що є
недостатнiм порiвняно з орiєнтовним позитивним значенням показника, це свiдчить про те, що
вiдсутня можливiсть товариства негайно погасити свої зобов'язання.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi станом на 31.12.2019 року дорiвнює 1,2859, а це свiдчить про
сприятливий стан лiквiдностi активiв акцiонерного товариства.

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономiї) акцiонерного товариства
станом на 31.12.2019 року дорiвнює 0,1291 i свiдчить про фiнансову залежнiсть акцiонерного
товариства.

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом дорiвнює 6,7461, тобто спiввiдношення
залучених та власних засобiв. Збiльшення показника в порiвняннi з 2018 роком свiдчить про
зростання залежностi власного капiталу акцiонерного товариства вiд залучених коштiв.

Коефiцiєнт рентабельностi активiв має вiд'ємне значення, показує розмiр чистого збитку на одну
гривню активiв та характеризує, що акцiонерне товариство недостатньо ефективно
використовувало у звiтному перiодi свої активи.

Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних
паперiв не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах
не вiдбувалось, додатковi емiсiї цiнних паперiв не здiйснювалось.

Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства)

Акцiонерне товариство здiйснювало значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi
активiв товариства) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону
України "Про акцiонернi товариства", в т. ч. 20 травня 2019 р. прийняте рiшення про укладання
додаткової угоди №2 до дговору №74/2017-ЦЮ вiд 27.07.2017 про надання поворотної фiнансової
допомоги, укладеного мiж ПрАТ "Гнiванський завод спецзалiзобетону" та АТ "Укрзалiзниця".
Вищевказана угода була укладена згiдно рiшенння Наглядової ради про надання згоди на
вчинення значного правочину.

Стан корпоративного управлiння акцiонерного товариства

Управлiння корпоративними правами товариства здiйснює публiчне акцiонерне товариство
"Українська залiзниця" (далi - ПАТ "Укрзалiзниця"), код згiдно з ЄДРПОУ 40075815, утворене
вiдповiдно до Закону України "Про особливостi утворення публiчного акцiонерного товариства
залiзничного транспорту загального користування" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
25.06.2014 № 200 "Про утворення публiчного акцiонерного товариства "Українська залiзниця".

Система корпоративного управлiння дiє згiдно принципiв, передбачених статутом товариства.
Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори учасникiв Товариства, Наглядова рада,
Виконавчий орган - Правлiння та Ревiзiйна комiсiя. Товариство проводить загальнi збори по
результатах господарської дiяльностi за вiдповiдний рiк, на яких розглядаються пiдсумки
господарської дiяльностi, затвердження рiчного фiнансового звiту, розподiл прибуткiв та iншi
питання, якi належать до їх компетенцiї. Товариство проводить щорiчну аудиторську перевiрку за
участю зовнiшнього аудитора.

В товариствi не обрано корпоративного секретаря, який вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного
товариства з акцiонерами та iнвесторами.

Голова правлiння
Володимирович

Головний бухгалтер

28 лютого 2020 року

Хардикайнен Олег

Скиба Лариса Анатолiївна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1
2

3

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

9

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

12
13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

4
5
6
7
8

Аудиторська фiрма "ТАВI" Орлова
Наталiя Фiмовна
3 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності
23101867
м. Вiнниця, вул. Маяковського, буд.
150, кв.2
1178
номер: 279/4, дата: 26.09.2013
з 01.01.2019 по 31.12.2019
02 - із застереженням
Ми звертаємо увагу на Примiiтку у
фiнансовiй звiтностi, яка розкриває
операцiї з пов'язаними сторонами
ТОВАРИСТВА та заборгованiсть за
цими операцiями. Так, станом на 31
грудня 2019 року заборгованiсть
пов'язаних сторiн перед
ТОВАРИСТВОМ становить 6 435
тис. грн., що складає 81% всiєї
дебiторської заборгованостi
ТОВАРИСТВА, в свою чергу
заборгованiсть ТОВАРИСТВА
перед пов'язаними сторонами
пов'язаними сторонами складає 38
890 тис. грн., що складає 35% всiєї
кредиторської заборгованостi перед
контрагентами ТОВАРИСТВА.
номер: 11-10ППз-20, дата:
04.03.2020
дата початку: 26.02.2020, дата
закінчення: 10.04.2020
24.04.2020
95 000,00

14

Текст аудиторського звіту
Ми звертаємо увагу на чистi збитки Товариства, якi у 2019 роцi склали 21 909 тис. грн.,
станом на 31.12.2019 року загальна сума чистих збиткiв дорiвнює 134 088 тис. грн.
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть" i 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 ТОВАРИСТВА згiдно з
Кодексом етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими до
нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

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

1
27.03.2019

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
2
19.04.2019

01.08.2019
01.08.2019
12.08.2019
15.10.2019

01.08.2019
01.08.2019
12.08.2019
15.10.2019

17.10.2019

17.10.2019

17.12.2019

17.10.2019

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

